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Kontrolerzy sprawdzają, jak UE przeciwdziała 
dezinformacji 
Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczął kontrolę, której celem jest ocena działań 
podejmowanych przez Unię, by zwalczać rozprzestrzenianie się możliwych do zweryfikowania 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji rozpowszechnianych z zamiarem 
uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, co może 
wyrządzić szkodę publiczną. Kontrolerzy przyjrzą się unijnemu planowi działania na rzecz 
zwalczania dezinformacji, by ocenić, czy plan ten jest odpowiedni, jakie rezultaty udało się 
dotychczas osiągnąć oraz jakie są ramy rozliczalności. Zbadana zostanie zdolność do 
przeciwdziałania dezinformacji przez grupy zadaniowe ds. komunikacji strategicznej działające 
w strukturach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Kontrolerzy przeanalizują 
również utworzenie systemu wczesnego ostrzegania oraz obejmą kontrolą kodeks 
postępowania podpisany przez platformy internetowe i inne podmioty, a także projekty 
i unijne inicjatywy służące podnoszeniu świadomości w zakresie dezinformacji i zwiększaniu 
odporności społecznej.  

Rozwój internetu, mediów społecznościowych i nowych technologii cyfrowych zrewolucjonizował 
sposób, w jaki ludzie odbierają informacje i porozumiewają się między sobą. Rozwój ten niesie 
jednocześnie za sobą coraz to większe wyzwania, związane m.in. z nieuprawnionym dostępem do 
danych i ich wykorzystaniem, a także szerzeniem się wprowadzających w błąd informacji. 
Newralgiczne tematy, takie jak migracje, zmiana klimatu i zagadnienia związane ze zdrowiem, 
służą często do polaryzowania społeczeństwa. 

– Każda próba wywołania zamętu informacyjnego i manipulowania opinią publiczną, która jest 
podejmowana z pełną świadomością i w złych zamiarach, może stanowić poważne zagrożenie dla 
samej Unii – stwierdził Baudilio Tomé Muguruza, członek Trybunału odpowiedzialny za tę 
kontrolę. – Obywatele UE mają prawo wiedzieć, czy unijny plan działania na rzecz zwalczania 
dezinformacji jest skuteczny. 

Dezinformacji należy przeciwdziałać z zachowaniem odpowiedniej równowagi między ochroną 
demokracji w UE, z jednej strony, i utrzymaniem podstawowych praw do wolności wypowiedzi 
i pluralizmu mediów, z drugiej strony. Według ESDZ największe zagrożenie dla UE stanowi 
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dezinformacja ze strony Rosji, ale podobne strategie zaczęły stosować także i inne państwa 
trzecie.  

W 2015 r. utworzono grupę zadaniową ds. komunikacji strategicznej dotyczącej Wschodu, która 
miała zaradzić trwającym kampaniom dezinformacyjnym ze strony Rosji. Do czerwca 2017 r. ESDZ 
powołała dwie dodatkowe grupy zadaniowe: grupę zadaniową ds. Bałkanów Zachodnich i grupę 
zadaniową ds. Południa dla krajów Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i regionu Zatoki Perskiej. 
We wrześniu 2018 r. opublikowano kodeks postępowania. Jest to zestaw dobrowolnych 
zobowiązań w ramach samoregulacji, które przyjęły na siebie platformy internetowe i podmioty 
z branży reklamowej, by poprawić przejrzystość w przypadku reklam politycznych, sprawniej 
likwidować fałszywe konta i osłabić zachęty finansowe do rozpowszechniania dezinformacji. 

W marcu 2019 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa utworzyli we współpracy z państwami członkowskimi system wczesnego 
ostrzegania, którego celem jest zacieśnienie współpracy i koordynacji między wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi w przeciwdziałanie dezinformacji. 

W unijnym planie działania przewiduje się ponadto zapewnienie odpowiedniego przebiegu 
wyborów europejskich, wspieranie wielodyscyplinarnych niezależnych podmiotów 
weryfikujących fakty i naukowców, a także jednoczesne upowszechnianie umiejętności 
korzystania z mediów. Strategia ta zapewnia ramy dla koordynacji wysiłków państw 
członkowskich i instytucji unijnych z myślą o budowaniu zdolności i aktywnym stawianiu czoła 
dezinformacji. Państwa członkowskie zaapelowały o systematyczne przeprowadzanie przeglądu 
planu działania i jego uaktualnianie. 

Informacje dla redaktorów  

Trybunał opublikował dziś wprowadzenie do kontroli na temat unijnego planu działania na rzecz 
zwalczania dezinformacji. Pełny tekst tej publikacji dostępny jest w języku angielskim na stronie: 
www.eca.europa.eu. 

Wprowadzenia do kontroli zapewniają informacje na temat zadania kontrolnego będącego 
w toku. Publikacje tego rodzaju mają stanowić źródło informacji dla osób zainteresowanych 
obszarami polityki lub programami będącymi przedmiotem kontroli. 

Publikacja sprawozdania z kontroli planowana jest na 2021 r. Dotychczas ukazała się już 
publikacja przekrojowa Trybunału na temat wyzwań w zakresie skutecznej realizacji unijnej 
polityki cyberbezpieczeństwa. 

Kontakt dla prasy  

Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu Tel. (+352) 4398 45510 / Tel. kom. 
(+352) 621 552 224 
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