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Curtea de Conturi Europeană examinează eforturile UE de
a combate dezinformarea
Curtea de Conturi Europeană a lansat un audit pentru a examina eforturile Uniunii de
a combate răspândirea de informații în mod verificabil false sau înșelătoare cu scopul de
a obține un câștig economic sau de a induce publicul în eroare în mod deliberat, informații care
pot provoca un prejudiciu public. Curtea va evalua planul de acțiune al UE împotriva
dezinformării din punctul de vedere al relevanței sale, al rezultatelor obținute până în prezent,
precum și al cadrului de asigurare a răspunderii aferent. Examinarea va include capacitatea
grupurilor operative StratCom din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă de a combate
dezinformarea, crearea sistemului de alertă rapidă, codul de bune practici semnat de platforme
online și de alte organisme, precum și inițiative ale UE și proiecte de sensibilizare și de
îmbunătățire a rezilienței societății.
Dezvoltarea internetului, platformele de comunicare socială și noile tehnologii digitale au
revoluționat modul în care oamenii se informează și comunică. În același timp, aceste evoluții au
adus provocări din ce în ce mai mari, cum ar fi accesul neautorizat la date și utilizarea
neautorizată a acestora, precum și amplificarea rapidă a conținuturilor înșelătoare. Subiecte
sensibile, cum ar fi migrația, schimbările climatice și aspectele legate de sănătate, sunt adesea
utilizate pentru a polariza societatea.
„Orice încercare a de submina și de a manipula în mod intenționat și cu rea intenție opinia publică
poate reprezenta o amenințare serioasă pentru Uniunea însăși”, a declarat domnul Baudilio
Tomé Muguruza, membrul Curții responsabil de acest audit. „Cetățenii UE trebuie să știe dacă
Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării este eficace.”
Eforturile de combatere a dezinformării trebuie să asigure un echilibru adecvat între protejarea
democrației în UE, pe de o parte, și menținerea drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de
exprimare, și a pluralismului mass-mediei, pe de altă parte. Potrivit SEAE, dezinformarea rusească
reprezintă cea mai mare amenințare la adresa UE, dar alte țări terțe au început și ele să aplice
strategii similare.
În 2015 a fost creat grupul operativ East StratCom, cu misiunea de a contracara campaniile de
dezinformare ale Rusiei aflate în curs. Până în iunie 2017, SEAE crease două alte grupuri
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operative: Grupul operativ StratCom Balcanii de Vest, care se ocupă de regiunea respectivă, și
grupul operativ Sud pentru țările din Orientul Mijlociu, din Africa de Nord și din regiunea Golfului.
În septembrie 2018 a fost publicat un cod de bune practici, sub forma unui set de angajamente
voluntare de autoreglementare asumate de platforme online și de industria publicității cu scopul
de a îmbunătăți transparența în publicitatea politică, de a accelera închiderea conturilor false și
de a elimina stimulentele financiare care încurajează vectorii de dezinformare.
În martie 2019, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de
securitate, în cooperare cu statele membre, au creat un sistem de alertă rapidă pentru
a consolida cooperarea și coordonarea între toți actorii implicați în combaterea dezinformării.
Planul de acțiune al UE include, printre altele, garantarea unor alegeri europene libere și corecte,
sprijinirea unor echipe multidisciplinare de verificatori independenți, precum și promovarea
alfabetizării mediatice. Acest plan constituie un model în jurul căruia statele membre și instituțiile
UE se pot reuni cu scopul de a consolida capacitățile și de a combate dezinformarea în mod
proactiv. Statele membre au solicitat ca planul să fie examinat și actualizat în mod periodic.
Note către editori
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi o analiză preliminară de audit referitoare la Planul
de acțiune al UE împotriva dezinformării. Textul integral al analizei este disponibil în limba
engleză la adresa www.eca.europa.eu.
Analizele preliminare de audit furnizează informații cu privire la o activitate de audit în curs și
sunt concepute pentru a servi drept sursă de informații pentru cei interesați de politica sau de
programele auditate.
Raportul rezultat în urma auditului va fi publicat în 2021. Curtea a analizat în trecut provocările
pentru o politică eficace a UE în domeniul securității cibernetice.
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