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Ο αγώνας της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης στο
μικροσκόπιο των ελεγκτών
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δρομολόγησε έλεγχο για να εξετάσει τις προσπάθειες
που καταβάλλει η Ένωση για την καταπολέμηση της διάδοσης επαληθεύσιμα ψευδών και
παραπλανητικών πληροφοριών με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή την
εσκεμμένη παραπλάνηση του κοινού, φαινόμενο που μπορεί να αποβεί επιζήμιο για το
δημόσιο συμφέρον. Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης από τη σκοπιά της σημασίας του, των
αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, καθώς και του προβλεπόμενου πλαισίου
λογοδοσίας. Θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η ικανότητα της ειδικής ομάδας «StratCom» της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να πατάξει την παραπληροφόρηση, η
δημιουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, ο κώδικας ορθής πρακτικής που
υπέγραψαν διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλοι φορείς, καθώς και έργα και πρωτοβουλίες
της ΕΕ για την ενημέρωση των πολιτών και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας.
Η αυξημένη χρήση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νέων ψηφιακών
τεχνολογιών έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας των ανθρώπων.
Ταυτόχρονα, όμως, προκύπτουν διαρκώς νέες προκλήσεις, όπως η μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση και χρήση δεδομένων και η ταχεία διάδοση παραπλανητικού περιεχομένου.
Ευαίσθητα θέματα όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και τα ζητήματα υγείας
επιστρατεύονται συχνά για την πόλωση της κοινωνίας.
«Κάθε απόπειρα κακόβουλης και εσκεμμένης υπονόμευσης και χειραγώγησης της κοινής γνώμης
μπορεί να συνιστά σοβαρή απειλή για την Ένωση αυτή καθαυτή», δήλωσε ο
Baudilio Tomé Muguruza, μέλος του ΕΕΣ και επικεφαλής του ελέγχου. «Οι πολίτες της ΕΕ
οφείλουν να γνωρίζουν αν το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης είναι
αποτελεσματικό».
Για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης πρέπει να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ,
αφενός, της διαφύλαξης της δημοκρατίας στην ΕΕ και, αφετέρου, της διασφάλισης των
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θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου και της πολυφωνίας των μέσων
ενημέρωσης. Σύμφωνα με την ΕΥΕΔ, η παραπληροφόρηση από τη Ρωσία αποτελεί τη
μεγαλύτερη απειλή για την ΕΕ, μολονότι και άλλες τρίτες χώρες έχουν επίσης αρχίσει να
χρησιμοποιούν παρόμοιες στρατηγικές.
Το 2015 συγκροτήθηκε η ειδική ομάδα East StratCom, η οποία θα ανέπτυσσε δράση για την
αντιμετώπιση των συνεχών εκστρατειών παραπληροφόρησης της Ρωσίας. Έως τον Ιούνιο του
2017, η ΕΥΕΔ είχε συγκροτήσει δύο πρόσθετες ειδικές ομάδες: την ειδική ομάδα για τα Δυτικά
Βαλκάνια και την ειδική ομάδα για τον Νότο για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας
Αφρικής και της περιοχής του Κόλπου. Τον Σεπτέμβριο του 2018, δημοσιεύθηκε ο κώδικας
ορθής πρακτικής –ένα εθελούσιο αυτορρυθμιστικό πλαίσιο δεσμεύσεων για τις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες και τον διαφημιστικό κλάδο με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας στην πολιτική
διαφήμιση, την ενίσχυση του κλεισίματος πλαστών λογαριασμών και την απαξίωση των
κινήτρων που τροφοδοτούν την παραπληροφόρηση.
Τον Μάρτιο του 2019, η Επιτροπή και η τότε Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα
εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, έθεσαν σε
εφαρμογή το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την ενίσχυση της συνεργασίας και του
συντονισμού μεταξύ όλων των φορέων που συμμετέχουν στην πάταξη της παραπληροφόρησης.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων
ευρωπαϊκών εκλογών, την παροχή υποστήριξης σε διεπιστημονικούς ανεξάρτητους ελεγκτές
εγκυρότητας γεγονότων και ερευνητές, και παράλληλα την προαγωγή της παιδείας στα μέσα
επικοινωνίας. Αποτελεί το προσχέδιο για τη στενότερη συνεργασία των κρατών μελών και των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία ικανοτήτων και την προορατική
αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Τα κράτη μέλη έχουν ζητήσει την τακτική επανεξέταση
και επικαιροποίησή του.
Σημείωμα προς τους συντάκτες
Σήμερα, οι ελεγκτές δημοσίευσαν δελτίο ελέγχου σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Το πλήρες κείμενο του δελτίου ελέγχου διατίθεται στα
αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu.
Τα δελτία ελέγχου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με ελεγκτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Στόχος τους είναι να χρησιμεύουν ως πηγή πληροφόρησης για όσους ενδιαφέρονται για την
πολιτική ή τα προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο του εκάστοτε ελέγχου.
Η σχετική έκθεση ελέγχου θα δημοσιευθεί το 2021. Στο παρελθόν, το ΕΕΣ εξέτασε τις προκλήσεις
που υπάρχουν για μια αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική για την κυβερνοασφάλεια.
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