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Luxembourg, den 17. marts 2020

Revisorerne undersøger EU's bekæmpelse af
desinformation
Den Europæiske Revisionsret har indledt en revision for at undersøge Unionens indsats for at
bekæmpe udbredelsen af oplysninger, der er verificeret som falske eller vildledende, med
henblik på økonomisk gevinst eller for bevidst at manipulere offentligheden, hvilket kan være
til skade for offentligheden. Revisorerne vil vurdere EU's handlingsplan for bekæmpelse af
desinformation med hensyn til dens relevans, de hidtil opnåede resultater og dens
ansvarlighedsramme. Undersøgelsen omfatter EU-Udenrigstjenestens StratCom-taskforcers
kapacitet til at tackle desinformation, oprettelsen af systemet til hurtig varsling, den
adfærdskodeks, som onlineplatforme og andre organer har underskrevet, samt projekter og
EU-initiativer til at øge bevidstheden og forbedre samfundets modstandsdygtighed.
Internettets, sociale mediers og nye digitale teknologiers fremmarch har revolutioneret den
måde, hvorpå mennesker informeres og kommunikerer. Samtidig har dette også medført
stigende udfordringer, såsom uautoriseret adgang til og brug af data samt hurtig forstærkelse af
vildledende indhold. Følsomme emner som migration, klimaændringer og sundhedsspørgsmål
bruges ofte til at polarisere samfundet.
"Ethvert forsøg på i ond tro og bevidst at underminere og manipulere den offentlige mening kan
udgøre en alvorlig trussel mod Unionen," siger Baudilio Tomé Muguruza, det medlem af
Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. "EU-borgerne skal vide, om EU's handlingsplan
for bekæmpelse af desinformation er effektiv."
Bekæmpelse af desinformation skal have den rette balance mellem på den ene side at sikre
demokrati i EU og på den anden side at bevare de grundlæggende rettigheder til ytringsfrihed og
mediepluralisme. Ifølge EU-Udenrigstjenesten udgør russisk desinformation den største trussel
mod EU, men andre tredjelande er også begyndt at anvende lignende strategier.
I 2015 blev East StratCom-taskforcen oprettet som reaktion på Ruslands igangværende
desinformationskampagner. I juni 2017 havde EU-Udenrigstjenesten oprettet yderligere to
taskforcer: taskforcen vedrørende Vestbalkan for denne region og taskforce syd for landene i
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Mellemøsten, Nordafrika og Golfregionen. I september 2018 blev adfærdskodeksen offentliggjort
- en frivillig, selvregulerende række forpligtelser indgået af onlineplatforme og reklameindustrien
for at forbedre gennemsigtigheden i politisk reklame, styrke lukningen af falske konti og
forhindre økonomisk incitament til desinformation.
I marts 2019 oprettede Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i samarbejde med medlemsstaterne et system til hurtig
varsling for at styrke samarbejde og koordinering mellem alle aktører, som er involveret i at
tackle desinformation.
EU's handlingsplan omfatter også sikring af europæiske valg, støtte af tværfaglige, uafhængige
faktatjekkere og forskere samtidig med, at mediekendskabet fremmes. Den indeholder en
detaljeret plan for at samle medlemsstaterne og EU-institutionerne med henblik på at opbygge
kapacitet og adressere desinformation proaktivt. Medlemsstaterne har opfordret til, at planen
revideres og ajourføres regelmæssigt.
Bemærkninger til redaktører
Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's
handlingsplan for bekæmpelse af desinformation. Den fulde orientering om kommende revision
foreligger på engelsk på www.eca.europa.eu.
Orienteringer om kommende revisioner oplyser om igangværende revisionsopgaver. Hensigten
er, at de skal være en informationskilde for personer med interesse i de politikker eller
programmer, der revideres.
Revisionsberetningen vil blive offentliggjort i 2021. Revisionsretten har tidligere gennemgået
udfordringerne for effektiv cybersikkerhedspolitik i EU.
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