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Jeżistu bosta sfidi għaċ-ċibersigurtà tal-UE, iwissu l-
awdituri 
Skont Dokument Informattiv u Analitiku ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, 
minkejja l-progress li sar, għad baqa’ bosta sfidi li jridu jiġu kkonfrontati biex tissaħħaħ iċ-
ċibersigurtà tal-UE. L-awdituri jgħidu li, biż-żieda fir-riskju li wieħed jisfa vittma taċ-
ċiberkriminalità jew ta’ ċiberattakk, huwa essenzjali li tinbena r-reżiljenza billi tissaħħaħ il-
governanza, jiżdiedu l-ħiliet u s-sensibilizzazzjoni, u tittejjeb il-koordinazzjoni. Huma 
jissottolinjaw ukoll l-importanza ta’ obbligu ta’ rendikont u ta’ evalwazzjoni siewja biex l-UE 
tkun tista’ tikseb l-għan tagħha li ssir l-ambjent diġitali l-aktar sikur fid-dinja. 

Id-Dokument Informattiv u Analitiku għandu l-għan li jipprovdi stampa ġenerali tax-xenarju tal-
politika tal-UE fil-qasam taċ-ċibersigurtà, li l-awturi jiddeskrivu bħala kumpless u mhux uniformi, 
kif ukoll li jidentifika l-isfidi prinċipali għat-twettiq ta’ politika effettiva.  

“L-isfidi attwali ppreżentati mit-theddid ċibernetiku jrendu dan iż-żmien kritiku għat-tisħiħ taċ-
ċibersigurtà u l-awtonomija diġitali tal-UE, u fl-istess ħin jinneċessitaw impenn kontinwat biex jiġu 
rispettati l-valuri fundamentali tal-UE,” qal Baudilio Tomé Muguruza, il-Membru tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri responsabbli għad-Dokument Informattiv u Analitiku. 

L-awdituri jikklassifikaw l-isfidi li l-politika fil-qasam taċ-ċibersigurtà qed tiffaċċja taħt erba’ 
intestaturi prinċipali: il-qafas ta’ politika u leġiżlattiv; il-finanzjament u l-infiq; il-bini tar-reżiljenza 
ċibernetika; u r-rispons effettiv għal inċidenti ċibernetiċi. 

Il-qafas ta’ politika u leġiżlattiv: l-ekosistema ċibernetika tal-UE hija kumplessa u għandha diversi 
livelli. It-tentattiv biex dawn il-partijiet li jinbidlu, jingħaqdu flimkien b’mod komprensiv, 
strateġiku, koerenti u kkoordinat jippreżenta sfida kbira. L-iżvilupp ta’ azzjoni allinjata mal-
istrateġija tal-UE għaċ-ċibersigurtà mhuwiex faċli fin-nuqqas ta’ objettivi li jistgħu jitkejlu u ta’ 
biżżejjed data affidabbli. L-eżiti rarament jitkejlu u huma ftit l-oqsma ta' politika li ġew evalwati, 
inkluż l-istat taċ-ċibersigurtà u l-livell ta' tħejjija tal-UE. L-isfida hija għalhekk li ssir bidla lejn 
kultura tal-prestazzjoni li tinkorpora prattiki ta’ evalwazzjoni. 
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Finanzjament u nfiq: skont id-dokument, l-infiq tal-UE fuq iċ-ċibersigurtà kien baxx u frammentat. 
Jeħtieġ li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkunu jafu kemm qed jiġu investiti fondi kollettivament 
biex ikunu jafu liema lakuni għandhom jimtlew, iżda huwa diffiċli li tiġi ffurmata stampa ċara ta’ 
dan. Ma hemmx baġit iddedikat tal-UE biex jiffinanzja l-istrateġija għaċ-ċibersigurtà u lanqas ma 
teżisti stampa ċara tal-fondi investiti u tal-iskop tagħhom. 

Il-Kummissjoni qed taħdem biex tegħleb il-frammentazzjoni fil-qasam tar-riċerka dwar iċ-
ċibersigurtà iżda, sa issa, ir-riżultati miksuba mill-investiment fir-riċerka spiss ma jkunux koperti 
minn privattivi, ikkummerċjalizzati jew żviluppati sew, u dan iżomm lura r-reżiljenza, il-
kompetittività u l-awtonomija tal-UE. 

Bini tar-reżiljenza ċibernetika: in-nuqqas ta’ qafas ta’ governanza koerenti u internazzjonali għaċ-
ċibersigurtà jxekkel l-abbiltà tal-komunità globali li tirreaġixxi għaċ-ċiberattakki u li 
tipprevenihom. Hemm għadd kbir ta’ dgħufijiet fil-governanza taċ-ċibersigurtà fis-settur pubbliku 
u dak privat fl-UE. Dan jippreżenta sfida għal approċċ koerenti għaċ-ċibersigurtà fil-livell tal-UE. 
Barra minn hekk, minħabba n-nuqqas globali dejjem akbar ta’ ħiliet fil-qasam taċ-ċibersigurtà, iż-
żieda tal-ħiliet u s-sensibilizzazzjoni fis-setturi u l-livelli kollha tas-soċjetà huma essenzjali. 

Rispons effettiv għal inċidenti ċibernetiċi: is-sistemi diġitali tant saru kumplessi li huwa 
impossibbli kull attakk jiġi pprevenut. Għalhekk, l-isfida hija li dawn jiġu identifikati u li jingħata 
rispons b’mod rapidu għalihom. Iċ-ċibersigurtà għadha mhix integrata għalkollox fil-mekkaniżmi 
ta' koordinazzjoni eżistenti tar-rispons għall-kriżijiet fil-livell tal-UE, u dan potenzjalment jillimita l-
kapaċità tal-Unjoni li tirreaġixxi għal inċidenti ċibernetiċi transkonfinali fuq skala kbira. L-
interferenza potenzjali fil-proċessi elettorali u l-kampanji ta' diżinformazzjoni huma wkoll sfida 
kruċjali, speċjalment fid-dawl tal-elezzjonijiet Parlamentari Ewropej li se jsiru f’Mejju 2019. 

Noti lill-Edituri 

Dokument Informattiv u Analitiku huwa dokument deskrittiv u analitiku li jirrigwarda qasam ta’ 
politika. Huwa ma jinkludix sejbiet tal-awditjar. L-analiżi ta’ dan id-dokument hija bbażata fuq 
analiżi dokumentarja ta’ informazzjoni disponibbli għall-pubbliku f’dokumenti uffiċjali, dokumenti 
ta' pożizzjoni u studji mwettqa minn partijiet terzi. Ix-xogħol fuq il-post twettaq bejn April u 
Settembru 2018, u jittieħdu inkunsiderazzjoni l-iżviluppi li saru sa Diċembru 2018. L-awdituri 
kkomplementaw ix-xogħol tagħhom bi stħarriġ li ntbagħat lill-uffiċċji nazzjonali tal-awditjar fl-
Istati Membri, u permezz ta’ intervisti mal-partijiet ikkonċernati ewlenin mill-istituzzjonijiet tal-UE 
u ma’ rappreżentanti mis-settur privat. 

Id-dokument informattiv u analitiku tal-QEA intitolat “Sfidi għal politika effettiva tal-UE fil-qasam 
taċ-ċibersigurtà” huwa disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE.   
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