
 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens förhandsbeskrivning av revisionen.  

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 17 mars 2020 

EU:s revisorer granskar EU:s kamp mot desinformation 
Europeiska revisionsrätten har inlett en granskning av EU:s insatser för att bekämpa 
spridningen av bevisligen oriktiga eller missvisande uppgifter i syfte att uppnå ekonomisk 
vinning eller avsiktligt vilseleda allmänheten, något som kan orsaka skada för allmänheten. 
Revisorerna kommer att bedöma EU:s åtgärdsplan mot desinformation när det gäller dess 
relevans, hittills uppnådda resultat och ram för ansvarsskyldighet. Granskningen omfattar 
förmågan hos Europeiska utrikestjänstens StratCom-arbetsgrupper att hantera desinformation, 
inrättandet av systemet för tidig varning, den uppförandekod som undertecknats av 
onlineplattformar och andra organ samt projekt och EU-initiativ för att öka medvetenheten 
och förbättra samhällets motståndskraft.  

Framväxten av internet, sociala medier och ny digital teknik har revolutionerat det sätt på vilket 
människor informeras och kommunicerar. Samtidigt har det också fört med sig allt större 
utmaningar, till exempel obehörig åtkomst till och användning av uppgifter, liksom även en snabb 
ökning av vilseledande uppgifter. Känsliga ämnen som migration, klimatförändring och 
hälsofrågor används ofta för att polarisera samhället. 

”Varje försök att med ont uppsåt underminera och manipulera den allmänna opinionen kan 
utgöra ett allvarligt hot mot själva unionen”, sade Baudilio Tomé Muguruza, den ledamot av 
revisionsrätten som leder revisionen. ”EU:s medborgare måste veta om EU:s åtgärdsplan mot 
desinformation är ändamålsenlig.” 

I kampen mot desinformation måste man hitta rätt balans mellan skyddet av demokratin i EU å 
ena sidan och upprätthållandet av grundläggande rättigheter som yttrandefrihet och 
mediepluralism å andra sidan. Enligt Europeiska utrikestjänsten utgör rysk desinformation det 
största hotet mot EU, men andra tredjeländer har också börjat använda liknande strategier.  

År 2015 inrättades arbetsgruppen East Stratcom för att bekämpa pågående ryska 
desinformationskampanjer. Fram till juni 2017 hade utrikestjänsten inrättat ytterligare två 
arbetsgrupper: arbetsgruppen för västra Balkan för den regionen och arbetsgruppen Syd för 
länderna i Mellanöstern, Nordafrika och Gulfregionen. I september 2018 offentliggjordes en 
uppförandekod – en frivillig, självreglerande uppsättning åtaganden av onlineplattformar och 
reklambranschen att förbättra öppenheten i politisk reklam, intensifiera arbetet med att stänga 
falska konton och störa ut ekonomiska incitament för att sprida desinformation. 
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I mars 2019 inrättade kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och 
säkerhetspolitik i samarbete med medlemsstaterna ett system för tidig varning för att stärka 
samarbetet och samordningen mellan alla aktörer som arbetar med att bekämpa desinformation. 

I EU:s åtgärdsplan ingår även att säkra valen till Europaparlamentet och stödja 
sektorsövergripande, oberoende faktagranskare och forskare och samtidigt främja 
mediekunnighet. Åtgärdsplanen utgör EU:s strategi för att föra samman medlemsstaterna och 
EU:s institutioner och bygga upp förmågor och bekämpa desinformation proaktivt. 
Medlemsstaterna har begärt att den ska ses över och uppdateras regelbundet. 

Meddelande till redaktörer  

Idag har revisorerna offentliggjort en förhandsbeskrivning av en revision om EU:s åtgärdsplan 
mot desinformation. Hela förhandsbeskrivningen finns på engelska på www.eca.europa.eu. 

Förhandsbeskrivningar innehåller information om en beslutad granskningsuppgift. De är en källa 
till information för dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas. 

Granskningsrapporten kommer att offentliggöras 2021. Revisionsrätten har tidigare analyserat 
utmaningarna för en ändamålsenlig EU-politik för cybersäkerhet. 
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