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Revidenti pievēršas ES cīņai pret dezinformāciju
Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir sākusi revīziju, lai noskaidrotu, cik efektīvi ir Savienības
centieni apkarot pārbaudāmi nepatiesu vai maldinošu informāciju, kas tiek sagatavota un
izplatīta, lai gūtu ekonomisku labumu vai maldinātu sabiedrību, un var radīt kaitējumu
sabiedrībai. Revidenti vērtēs ES Rīcības plānu dezinformācijas apkarošanai tādos aspektos kā
atbilstība, līdz šim sasniegtie rezultāti, kā arī tā pārskatatbildības sistēma. Tiks pārbaudīta
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) Stratēģiskās komunikācijas operatīvo grupu spēja
vērsties pret dezinformāciju, ātrās brīdināšanas sistēmas izveide, tiešsaistes platformu un citu
struktūru parakstītais prakses kodekss, kā arī projekti un ES iniciatīvas izpratnes veicināšanai
un sabiedrības noturības uzlabošanai.
Interneta, sociālo mediju un jauno digitālo tehnoloģiju uzplaukums ir radikāli mainījis cilvēku
informēšanas un saziņas veidu. Paralēli tam ir nākušas klāt arī jaunas problēmas, piemēram,
neatļauta piekļuve datiem un neatļauta to izmantošana, kā arī maldinoša satura strauja izplatība.
Tādas sensitīvas tēmas kā migrācija, klimata pārmaiņas vai veselības jautājumi bieži tiek
izmantotas sabiedrības šķelšanai.
“Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi vai tīši ietekmēt un manipulēt sabiedrības viedokli var izrādīties
nopietns drauds pašai Savienībai,” teica par šo revīziju atbildīgais ERP loceklis Baudilio Tomé
Muguruza. “ES iedzīvotājiem ir jāzina, vai ES Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai ir
efektīvs.”
Apkarojot dezinformāciju, ir jācenšas panākt pareizo līdzsvaru starp demokrātijas aizsardzību
Eiropas Savienībā, no vienas puses, un tādu pamattiesību kā vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu
brīvība un plurālisms saglabāšanu, no otras puses. Saskaņā ar EĀDD lielākos draudus Eiropas
Savienībai rada Krievijas izplatītā dezinformācija, tomēr arī citas trešās valstis ir sākušas izmantot
līdzīgas stratēģijas.
2015. gadā tika izveidota Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvā grupa ar mērķi vērsties
pret Krievijas pastāvīgajām dezinformācijas kampaņām. Līdz 2017. gada jūnijam EĀDD bija
izveidojis vēl divas operatīvās grupas: Rietumbalkānu Stratēģiskās komunikācijas operatīvo
grupu šim reģionam un Dienvidu operatīvo grupu valstīm Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un
Persijas līča reģionā. 2018. gada septembrī tika publicēts Prakses kodekss – brīvprātīgs
pašregulējums, kuru apņemas ievērot tiešsaistes platformas un reklāmas nozare nolūkā uzlabot
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politiskās propagandas pārredzamību, pastiprināti slēgt viltus profilus un demonetizēt
dezinformācijas piegādes stimulus.
2019. gada martā Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas
jautājumos kopā ar dalībvalstīm izveidoja ātrās brīdināšanas sistēmu, lai stiprinātu sadarbību un
koordināciju starp visām dezinformācijas apkarošanā iesaistītajām personām.
ES Rīcības plānā ir iekļauta arī Eiropas vēlēšanu nodrošināšana, atbalsts daudzdisciplīnu
neatkarīgiem faktu pārbaudītājiem un pētniekiem, veicinot medijpratību. Tas ir plāns par
dalībvalstu un ES iestāžu kopīgu darbu spēju veidošanā, lai proaktīvi vērstos pret dezinformāciju.
Dalībvalstis ir aicinātas šo plānu regulāri pārskatīt un atjaunināt.
Piezīmes izdevējiem
Šodien revidenti publicēja ieskatu gaidāmajā revīzijā par ES Rīcības plānu dezinformācijas
apkarošanai. Tā pilns teksts angļu valodā ir pieejams Palātas tīmekļa vietnē eca.europa.eu.
Ieskats gaidāmajā revīzijā ir dokuments, kurā sniegta informācija par revīzijas uzdevumu, ar kuru
revidenti pašlaik strādā. Dokuments ir iecerēts kā informācijas avots personām, kuras interesējas
par revidējamo politikas virzienu vai programmām.
Revīzijas ziņojums tiks publicēts 2021. gadā. ERP iepriekš sagatavoja informatīvo apskatu
“Problēmas, kas traucē īstenot efektīvu ES kiberdrošības politiku”.
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