BG

Съобщение за пресата
Люксембург, 17 март 2020 г.

Одиторите проверяват действията на ЕС за борба
с дезинформацията
Европейската сметна палата (ЕСП) започна одит на действията на ЕС за борба
с разпространяването на доказуемо невярна или подвеждаща информация, която се
създава, представя и разпространява с цел да се извлече икономическа изгода или
съзнателно да се въведе в заблуждение обществеността, като последиците от това могат
да бъдат в ущърб на обществения интерес. Одиторите ще разгледат плана за действие
на ЕС за борба с дезинформацията, по-специално неговата целесъобразност,
постигнатите досега резултати, както и рамката за отчетност. Проверката обхваща
капацитета на оперативните групи за стратегическа комуникация на Европейската
служба за външна дейност (ЕСВД) да се справят с дезинформацията, създаването на
системата за бързо предупреждение, кодекса за поведение, подписан от онлайн
платформите и другите органи, както и проектите и инициативите на ЕС за повишаване
на осведомеността и подобряване устойчивостта на обществото към дезинформация.
Все по-широкото използване на интернет, социалните медии и новите цифрови технологии
доведе до революционализиране на начина на информиране и комуникация на
обществото. Същевременно това доведе и до по-големи предизвикателства, като
например неразрешения достъп и употреба на информация, както и до нарастващото
използване на подвеждащо съдържание. Чувствителни теми, като например миграцията,
изменението на климата и въпросите от областта на здравето, се използват често за
разделение на обществото.
„Всеки опит за злонамерено и умишлено подкопаване и манипулиране на общественото
мнение може да представлява сериозна заплаха за самия ЕС“, заяви Баудилио Томе
Мугуруса, членът на ЕСП, който ръководи одита. „Гражданите на ЕС трябва да знаят
дали планът за действие на ЕС за борба с дезинформацията е ефективен.“
В борбата с дезинформацията следва да се постигне необходимия баланс между защитата
на демокрацията в ЕС, от една страна, и спазването на основните права на свободата на
словото и медийния плурализъм, от друга. Според ЕСВД дезинформацията,
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разпространявана от Русия, представлява най-голямата опасност за ЕС, но и други държави
са започнали да използват подобни стратегии.
През 2015 г. е създадена Оперативна група на ЕС за стратегическа комуникация
с Източното съседство, която има за цел да противодейства на постоянните кампании на
Русия за разпространяване на дезинформация. Към юни 2017 г. ЕСВД създаде още две
оперативни групи — Оперативна група за стратегическа комуникация за Западните
Балкани— за съответния регион, и Оперативна група за стратегическа комуникация за
държавите от Близкия изток, Северна Африка и района на Персийския залив. През
септември 2018 г. е публикуван кодексът за поведение — задължения, поети на принципа
на доброволно прилагане и саморегулиране, за онлайн платформите и рекламния бизнес,
с цел да се повиши прозрачността в политическата реклама, да се ускори затварянето на
фалшиви профили и да се премахнат финансовите стимули за представяне на
дезинформация.
През март 2019 г. Комисията и върховният представител на ЕС по въпросите на външните
работи и политиката за сигурност, съвместно с държавите членки, създадоха системата за
бързо предупреждение, с помощта на която да бъдат засилени сътрудничеството
и координацията между всички участници в действията за борба с дезинформацията.
Планът за действие на ЕС обхваща също сигурността на европейските избори, подкрепата
за мултидисциплинарни независими проверки на валидността на данните от специалисти
и научни изследователи, както и насърчаване на медийната грамотност. Той представлява
проекта на действията за обединяване на държавите членки и институциите на ЕС, с които
да се увеличат възможностите и да се работи активно за справяне с дезинформацията.
Държавите членки настояват за редовното му преразглеждане и актуализиране.
Бележка към редакторите:
Днес одиторите публикуваха документ за представяне на текущ одит относно плана на ЕС
за борба с дезинформацията. Пълният текст на документа е публикуван на английски език
на www.eca.europa.eu.
Документите за представяне на текущ одит разкриват информация относно одитна задача,
която е в процес на извършване. Те имат за цел да бъдат източник на информация за
лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или програма.
Очаква се документът за представяне на текущ одит да бъде публикуван през 2021 г. ЕСП
вече публикува преглед на предизвикателствата пред ефективното прилагане на
политиката на ЕС за киберсигурност.
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