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Audítori sa pozrú na boj EÚ proti dezinformáciám
Európsky dvor audítorov (EDA) začal audit s cieľom preskúmať úsilie Únie bojovať proti šíreniu
overiteľne nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií na účely hospodárskeho zisku alebo
úmyselného zavádzania verejnosti, čo môže spôsobiť poškodenie verejnosti. Audítori posúdia
akčný plán EÚ proti dezinformáciám, pokiaľ ide o jeho relevantnosť, doposiaľ dosiahnuté výsledky,
ako aj rámec zodpovednosti. Súčasťou preskúmania je kapacita pracovnej skupiny pre strategickú
komunikáciu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) riešiť dezinformácie, vytvorenie
systému rýchleho varovania, kódex postupov, ktorý podpísali online platformy a iné orgány, ako
aj projekty a iniciatívy EÚ na zvýšenie informovanosti a zlepšenie odolnosti spoločnosti.
Nárast internetu, sociálnych médií a nových digitálnych technológií zásadne zmenil spôsob, akým sú
ľudia informovaní a komunikujú. Zároveň to prinieslo aj čoraz väčšie výzvy, napríklad neoprávnený
prístup k údajom a ich využívanie, ako aj rýchle rozširovanie zavádzajúceho obsahu. Citlivé témy, ako
je migrácia, zmena klímy a otázky zdravia, sa často používajú na polarizovanie spoločnosti.
„Každý pokus o vedomé a úmyselné podkopávanie a manipulovanie verejnej mienky môže
predstavovať vážnu hrozbu pre samotnú Úniu,“ uviedol Baudilio Tomé Muguruza, člen Dvora
audítorov, ktorý vedie tento audit. „Občania EÚ musia vedieť, či je akčný plán EÚ proti
dezinformáciám účinný.“
Boj proti dezinformáciám musí dosiahnuť správnu rovnováhu medzi ochranou demokracie v EÚ
na jednej strane a zachovaním základných práv na slobodu slova a pluralitu médií na strane druhej.
Podľa ESVČ predstavujú dezinformácie z Ruska najväčšiu hrozbu pre EÚ, ale aj iné tretie krajiny začali
uplatňovať podobné stratégie.
V roku 2015 bola vytvorená pracovná skupina East StratCom, ktorej cieľom je riešiť ruské
dezinformačné kampane. Do júna 2017 zriadila ESVČ dve ďalšie pracovné skupiny: pracovnú skupinu
pre západný Balkán zameranú na tento región a pracovnú skupinu Juh pre krajiny na Blízkom
východe, v severnej Afrike a v oblasti Perzského zálivu. V septembri 2018 bol uverejnený
kódex postupov – dobrovoľný samoregulačný súbor záväzkov online platforiem a reklamného
priemyslu na zlepšenie transparentnosti politickej reklamy, posilnenie uzavretia falošných účtov
a znehodnotenie podnetov na šírenie dezinformácií.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov.
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V marci 2019 Komisia a vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v spolupráci s členskými štátmi vytvorili systém rýchleho varovania s cieľom posilniť spoluprácu
a koordináciu medzi všetkými aktérmi zapojenými do boja proti dezinformáciám.
Akčný plán EÚ zahŕňa aj zabezpečenie európskych volieb, podporu multidisciplinárnych nezávislých
overovateľov faktov a výskumných pracovníkov a zároveň podporu mediálnej gramotnosti. Je to plán
spojenia sa členských štátov a inštitúcií EÚ s cieľom budovať kapacity a aktívne riešiť dezinformácie.
Členské štáty vyzvali na jeho pravidelné preskúmanie a aktualizáciu.
Poznámky pre redaktorov
Audítori dnes uverejnili podkladový dokument k auditu akčného plánu EÚ pre boj proti
dezinformáciám. Úplné znenie podkladového dokumentu k auditu je uverejnené v angličtine
na webovom sídle www.eca.europa.eu.
Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako
zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom
auditu.
Audítorská správa bude uverejnená v roku 2021. EDA už preskúmal výzvy týkajúce sa účinnej politiky
EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
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