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Luxemburg, 17 maart 2020

Controleurs onderzoeken de bestrijding door de EU van
desinformatie
De Europese Rekenkamer (ERK) heeft een controle ingesteld om de inspanningen te
onderzoeken die de Unie verricht ter bestrijding van aantoonbaar foute of misleidende
informatie die wordt verspreid voor economisch gewin of om het publiek opzettelijk te
bedriegen, en die schade in het publieke domein kan veroorzaken. De controleurs zullen het
EU-actieplan tegen desinformatie beoordelen wat betreft de relevantie en het
verantwoordingskader ervan en de tot dusver geboekte resultaten. Het onderzoek omvat de
capaciteit van de StratCom-taskforces van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om
desinformatie aan te pakken, de invoering van het systeem voor snelle waarschuwingen, de
praktijkcode die door onlineplatforms en andere organen is ondertekend, en projecten en EUinitiatieven op het gebied van bewustmaking en verbetering van de maatschappelijke
veerkracht.
De opkomst van het internet, sociale media en nieuwe digitale technologieën hebben de manier
waarop mensen worden geïnformeerd en waarop zij communiceren radicaal veranderd.
Tegelijkertijd heeft dit geleid tot toenemende uitdagingen, zoals ongeoorloofde toegang tot en
gebruik van gegevens en een snelle verspreiding van misleidende content. Gevoelige
onderwerpen zoals migratie, klimaatverandering en gezondheidskwesties worden vaak gebruikt
om de samenleving te polariseren.
“Elke poging om de publieke opinie opzettelijk en met kwaadwillige bedoelingen te ondermijnen
en te manipuleren kan een ernstige bedreiging voor de Unie zelf vormen,” aldus Baudilio Tomé
Muguruza, het lid van de ERK dat leiding geeft aan de controle. “De burgers van de EU moeten
weten of het EU-actieplan tegen desinformatie doeltreffend is.”
Bij de bestrijding van desinformatie moet het juiste evenwicht worden gevonden tussen enerzijds
het waarborgen van de democratie in de EU en anderzijds het handhaven van de fundamentele
rechten op vrijheid van meningsuiting en het pluralisme van de media. Volgens de EDEO vormt
Russische desinformatie de grootste bedreiging voor de EU, maar ook andere derde landen zijn
ertoe overgegaan vergelijkbare strategieën toe te passen.

Dit persbericht wil slechts de kernboodschap weergeven van de vooruitblik op de controle van de Europese Rekenkamer.
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In 2015 werd de East StratCom Task Force opgezet om de lopende desinformatiecampagnes van
Rusland aan te pakken. In juni 2017 had de EDEO twee extra taskforces opgezet: de taskforce
voor de Westelijke Balkan en de Task Force South voor de landen in het Midden-Oosten, NoordAfrika en de Golfregio. In september 2018 werd de praktijkcode gepubliceerd — een reeks
zelfregulerende vrijwillige toezeggingen van onlineplatforms en de reclamesector om de
transparantie over politieke reclame te verbeteren, de sluiting van nepaccounts te bevorderen en
monetisatie-initiatieven voor de verspreiding van desinformatie te verstoren.
In maart 2019 hebben de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het
buitenlands en veiligheidsbeleid in samenwerking met de lidstaten het systeem voor snelle
waarschuwingen opgezet om de samenwerking en coördinatie te versterken tussen alle actoren
die betrokken zijn bij de bestrijding van desinformatie.
Het EU-actieplan waarborgt ook de Europese verkiezingen, ondersteunt multidisciplinaire
onafhankelijke factcheckers en onderzoekers, en bevordert mediawijsheid. Het vormt de
blauwdruk waarmee de lidstaten en de EU-instellingen gezamenlijk capaciteit opbouwen en
proactief desinformatie aanpakken. De lidstaten hebben erop aangedrongen dat het regelmatig
wordt geëvalueerd en geactualiseerd.
Noot voor de redactie
Vandaag hebben de controleurs een vooruitblik op de controle betreffende het EU-actieplan
tegen desinformatie gepubliceerd. De volledige vooruitblik op de controle is in het Engels terug
te vinden op eca.europa.eu.
Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een lopende controletaak. Dergelijke
documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het
gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s.
Het controleverslag zal in 2021 worden gepubliceerd. De ERK beoordeelde eerder de uitdagingen
voor een doeltreffend EU-beleid inzake cyberbeveiliging.
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