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Resumé 
I Desinformation har været del af den menneskelige kommunikation siden 
civilisationens opståen og etableringen af organiserede samfund. I de seneste år er der 
imidlertid sket en acceleration i desinformationens omfang og den hastighed, hvormed 
falsk eller vildledende information via sociale medier og nye teknologier kan nå et 
publikum, tilsigtet eller utilsigtet. Dette kan være til skade for offentligheden. 

II Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner af 28. juni 2018 EU's 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og 
Kommissionen til at forelægge en handlingsplan med specifikke forslag til en 
koordineret reaktion på desinformationsudfordringen. EU-handlingsplanen for 
bekæmpelse af desinformation, der blev fremlagt den 5. december 2018, indeholder ti 
specifikke foranstaltninger inden for fire prioriterede områder eller "søjler" og 
konsoliderer EU's indsats for at bekæmpe desinformation. EU's udgifter til 
bekæmpelse af desinformation har hidtil været relativt lave: 50 millioner euro mellem 
2015 og 2020. 

III Formålet med vores revision var at vurdere, om EU-handlingsplanen for 
bekæmpelse af desinformation var relevant, da den blev udarbejdet, og om den 
leverede de ønskede resultater. Revisionen dækkede perioden fra optakten til 
vedtagelsen af EU-handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation i december 
2018 frem til september 2020. Denne beretning er den første omfattende, uafhængige 
vurdering af planens relevans og de opnåede resultater. Vi konkluderer samlet set, at 
EU-handlingsplanen var relevant, men ufuldstændig, og at selv om dens 
gennemførelse stort set er på rette spor med tegn på en positiv udvikling, er nogle 
resultater ikke blevet leveret som ønsket. 

IV EU-handlingsplanen indeholder relevante proaktive og reaktive foranstaltninger til 
bekæmpelse af desinformation. Selv om desinformationstaktikkerne, -teknologien og 
-aktørerne hele tiden ændres, er EU-handlingsplanen imidlertid ikke blevet ajourført, 
siden den blev fremlagt i 2018. Den omfatter ikke fyldestgørende 
koordineringsordninger til sikring af, at EU's reaktioner på desinformation er 
velkoordinerede og effektive og står i et rimeligt forhold til truslernes type og omfang. 
Desuden er EU-handlingsplanen ikke ledsaget af en overvågnings-, evaluerings- og 
rapporteringsramme, hvilket undergraver ansvarligheden. 
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V De tre taskforcer for strategisk kommunikation under Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil har forbedret EU's evne til at forudsige og reagere på desinformation i 
nabolande. De har imidlertid ikke ressourcer nok og bliver ikke evalueret i 
tilstrækkeligt omfang, og deres mandater dækker ikke en række nye trusler.  

VI EUvsDisinfo-projektet har medvirket til at øge kendskabet til russisk 
desinformation. Det forhold, at det hostes af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 
rejser imidlertid spørgsmål om dets uafhængighed og endelige formål, da det kan 
opfattes som talerør for EU's officielle holdning. Systemet til hurtig varsling har 
fremmet informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne. 
Medlemsstaterne udnytter imidlertid ikke systemets fulde potentiale med hensyn til 
koordinering af fælles reaktioner og tiltag vedrørende desinformation. 

VII Med kodeksen vedrørende bekæmpelse af desinformation har Kommissionen 
etableret en banebrydende ramme for samarbejde med onlineplatforme. Vi 
konstaterede imidlertid, at kodeksen ikke opfylder sit mål om at holde 
onlineplatformene ansvarlige for deres tiltag og deres rolle vedrørende aktiv 
bekæmpelse af desinformation. 

VIII Det fremhæves også i beretningen, at der mangler en mediekendskabsstrategi, 
som omfatter bekæmpelse af desinformation, og at de politikker og foranstaltninger, 
der skal forbedre borgernes muligheder for at tilgå, forstå og interagere med medier 
og kommunikation, er fragmenterede. Endelig konstaterede vi en risiko for, at det 
nyligt oprettede europæiske observationscenter for digitale medier ikke kan opfylde 
sine mål. 

IX På grundlag af disse konklusioner anbefaler vi, at Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil og Kommissionen: 

o forbedrer koordineringen og ansvarligheden i forbindelse med EU-
foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation (Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil og Kommissionen) 

o forbedrer de operationelle ordninger i StratCom-afdelingen og dens taskforcer 
(Tjenesten for EU's Optræden Udadtil) 

o styrker medlemsstaternes og onlineplatformenes deltagelse i systemet til hurtig 
varsling (Tjenesten for EU's Optræden Udadtil) 

o forbedrer overvågningen af onlineplatformene og styrker deres ansvarlighed 
(Kommissionen) 
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o vedtager en EU-strategi vedrørende mediekendskab, der omfatter bekæmpelse af 
desinformation (Kommissionen) 

o sikrer, at det europæiske observationscenter for digitale medier sættes i stand til 
at opfylde sine ambitiøse mål (Kommissionen). 
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Indledning 
01 Europa-Kommissionen definerer "desinformation" som "oplysninger, der er 
verificeret som falske eller vildledende, som er fabrikeret, fremlagt og udbredt med 
henblik på økonomisk gevinst eller for bevidst at føre offentligheden bag lyset, og som 
kan være til skade for offentligheden"1. Begrebet "til skade for offentligheden" 
indbefatter trusler mod den demokratiske politiske proces og den politiske 
beslutningsproces samt beskyttelsen af EU-borgernes sundhed, miljøet og 
sikkerheden. 

02 Kommissionens definition af desinformation omfatter ikke vildledende reklame, 
fejlagtig rapportering, satire og parodi eller nyheder og kommentarer, der helt tydeligt 
er partiske. I modsætning til f.eks. hadefuld tale eller terrorrelateret materiale er falsk 
eller vildledende information ikke i sig selv ulovlig. 

03 EU's legitimitet og formål hviler på et demokratisk fundament, som forudsætter, 
at velinformerede vælgere giver udtryk for deres demokratiske vilje ved frie og 
retfærdige valg. Ethvert forsøg på med ondt i sinde tilsigtet at undergrave eller 
manipulere den offentlige mening udgør derfor en alvorlig trussel mod EU som sådan. 
Samtidig er bekæmpelsen af desinformation en stor udfordring, da den ikke bør 
begrænse den menings- og ytringsfrihed, der garanteres af EU's charter om 
grundlæggende rettigheder. 

04 Begrebet "desinformation" opstod i begyndelsen af det 20. århundrede og har 
fundet bred anvendelse lige siden. I de seneste år har internettet øget mængden af 
falsk information og hastigheden, hvormed den når ud til publikum, ofte anonymt og 
til minimale omkostninger. 

05 EU's indsats for at bekæmpe desinformation begyndte i marts 2015, hvor 
Det Europæiske Råd opfordrede EU's højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ("den højtstående repræsentant") til i 
samarbejde med medlemsstaterne og EU-institutionerne at udarbejde en 
handlingsplan om strategisk kommunikation for at imødegå Ruslands igangværende 
desinformationskampagner2. Dette førte til, at der under Tjenesten for EU's Optræden 
                                                      
1 Meddelelse om bekæmpelse af desinformation på internettet, COM(2018) 236 final af 

26. april 2018. 

2 EUCO 11/15 (punkt 13) - Møde i Det Europæiske Råd (19. og 20. marts 2015) - 
Konklusioner. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/media/21869/st00011da15.pdf
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Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) blev oprettet en afdeling for strategisk kommunikation 
("StratCom") og dennes første taskforce med mandat til at bekæmpe desinformation 
fra lande uden for EU (Rusland) og til at udarbejde og formidle positiv strategisk 
kommunikation i EU's østlige nabolande - den såkaldte East StratCom-taskforce. I 2017 
blev der oprettet yderligere to taskforcer: én for de sydlige nabolande og én for 
Vestbalkan (jf. også punkt 45-49). 

06 I slutningen af 2017 nedsatte Kommissionen en ekspertgruppe på højt niveau, 
der skulle give konkrete råd om bekæmpelse af desinformation. Gruppen fremlagde 
sin rapport i marts 20183, og denne rapport dannede grundlag for Kommissionens 
meddelelse "Bekæmpelse af desinformation på internettet: en europæisk tilgang"4 
(april 2018). Meddelelsen fastsatte de overordnede principper og målsætninger, der 
skulle ligge til grund for tiltag vedrørende offentlig oplysning om desinformation, samt 
de specifikke foranstaltninger, som Kommissionen havde til hensigt at træffe. 

07 Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner af 28. juni 20185 EU's 
højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og 
Kommissionen til "senest i december 2018 at forelægge en handlingsplan med 
specifikke forslag til en koordineret EU-reaktion på desinformationsudfordringen, 
herunder passende mandater og tilstrækkelige ressourcer til EU-Udenrigstjenestens 
relevante strategiske kommunikationshold". 

08 På grundlag af meddelelsen fra april 2018 offentliggjorde Kommissionen i 
december 2018 en EU-handlingsplan for bekæmpelse af desinformation (herefter "EU-
handlingsplanen"). Den fastsætter ti specifikke foranstaltninger inden for fire 
prioriterede områder eller "søjler" vedrørende samfundet som helhed, jf. tabel 1. 

                                                      
3 Endelig rapport fra ekspertgruppen på højt niveau vedrørende falske nyheder og 

desinformation på internettet. 

4 Jf. fodnote 1. 

5 EUCO 9/18 - Møde i Det Europæiske Råd (28. juni 2018) - Konklusioner. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-da.pdf
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Tabel 1 - Søjler og foranstaltninger i EU-handlingsplanen for bekæmpelse 
af desinformation 

Søjle Foranstaltninger 

I. Forbedring af EU-
institutionernes evne 
til at opdage, 
analysere og blotlægge 
desinformation 

1) Styrke taskforcerne for strategisk kommunikation og EU-
delegationerne ved at tilføre flere ressourcer (menneskelige og 
finansielle) med henblik på at opdage, analysere og blotlægge 
desinformationsaktiviteter. 

2) Revurdere mandatet for taskforcerne for strategisk kommunikation 
for Syd og Vestbalkan. 

II. Styrkelse af den 
koordinerede fælles 
indsats til bekæmpelse 
af desinformation 

3) Senest i marts 2019 oprette et system til hurtig varsling mellem 
medlemsstaterne og EU-institutionerne, som skal arbejde tæt 
sammen med eksisterende netværk (f.eks. NATO og G7). 

4) Øge kommunikationen før valget til Europa-Parlamentet i 2019. 
5) Styrke den strategiske kommunikation i nabolandene. 

III. Mobilisering af den 
private sektor i 
forbindelse med 
bekæmpelse af 
desinformation 

6) Sikre tæt og konstant overvågning af gennemførelsen af en kodeks 
vedrørende bekæmpelse af desinformation, presse på for at opnå 
hurtig og effektiv overholdelse og foretage en grundig vurdering 
efter 12 måneder. 

IV. Øget kendskab til 
desinformation og 
forbedring af 
samfundets 
modstandsdygtighed 

7) Sammen med medlemsstaterne iværksætte målrettede kampagner 
for at udbrede kendskabet til de negative virkninger af 
desinformation og støtte uafhængige mediers arbejde og 
kvalitetsjournalistik. 

8) Medlemsstaterne bør støtte oprettelsen af tværfaglige grupper af 
uafhængige faktatjekkere og forskere med henblik på at opdage og 
blotlægge desinformationskampagner. 

9) Fremme af mediekendskab, bl.a. via mediekendskabsugen (marts 
2019), og hurtig gennemførelse af de relevante bestemmelser i 
direktivet om audiovisuelle medietjenester. 

10) Effektiv opfølgning på valgpakken, navnlig henstillingen, herunder 
overvågning fra Kommissionens side af pakkens gennemførelse. 

Kilde: Revisionsretten baseret på EU-handlingsplanen. 

09 Der findes ingen EU-retlig ramme vedrørende desinformation bortset fra 
artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder, som omhandler ytrings- og 
informationsfrihed, og en række politiske initiativer. Ansvaret for at bekæmpe 
desinformation ligger hovedsagelig hos medlemsstaterne6. EU's rolle er at støtte 
medlemsstaterne med en fælles vision og foranstaltninger, der har til formål at styrke 
koordinering, kommunikation og indførelse af gode praksis. Bilag I viser de vigtigste 
afdelinger og kontorer i EU-institutionerne, der er involveret i gennemførelsen af EU-
handlingsplanen. Som det fremgår af bilag II, har EU's udgifter til bekæmpelse af 
desinformation hidtil været relativt lave: 50 millioner euro mellem 2015 og 2020. 

                                                      
6 Artikel 2-6 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
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10 I december 20197 bekræftede Rådet, at EU-handlingsplanen "fortsat står i 
centrum for EU's indsats" for at bekæmpe desinformation, og at den bør revideres 
regelmæssigt og ajourføres efter behov. Rådet opfordrede også EU-Udenrigstjenesten 
til at styrke sit strategiske kommunikationsarbejde i andre regioner, herunder 
Afrika syd for Sahara. Europa-Parlamentet har også ved talrige lejligheder fremhævet 
betydningen af at styrke indsatsen for at bekæmpe desinformation8. 

11 I begyndelsen af 2020, næsten umiddelbart efter covid-19-udbruddet, viste der 
sig på internettet en bølge af misinformation, desinformation og digitale hoax uden 
fortilfælde - af Verdenssundhedsorganisationen beskrevet som en "infodemi"9. Den 
udgjorde en direkte trussel mod folkesundheden og den økonomiske genopretning. I 
juni 2020 offentliggjorde Europa-Kommissionen og den højtstående repræsentant en 
meddelelse med titlen "Bekæmpelse af desinformation om covid-19 - sådan får vi styr 
på fakta"10, som beskrev de skridt, der allerede var taget, og de konkrete 
foranstaltninger, der yderligere kunne iværksættes til bekæmpelse af desinformation 
vedrørende covid-19. 

                                                      
7 Rådets konklusioner om supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå 

hybride trusler, punkt 30 (10. december 2019). 

8 Europa-Parlamentets beslutning af 15. juni 2017 om onlineplatforme og det digitale indre 
marked (2016/2276(INI)), Europa-Parlamentets beslutning af 3. maj 2018 om 
mediepluralisme og mediefrihed i Den Europæiske Union (2017/2209(INI), Europa-
Parlamentets beslutning af 25. oktober 2018 om Cambridge Analyticas anvendelse af 
Facebook-brugeres personlige oplysninger og indvirkningen på databeskyttelse 
(2018/2855(RSP)), Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udenlandsk 
indblanding i valg og desinformation i nationale og europæiske demokratiske processer 
(2019/2810(RSP)). 

9 Verdenssundhedsorganisationen, "Let's flatten the infodemic curve". 

10 JOIN(2020) 8 final, 10. juni 2020. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/da/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/da/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0272&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0272&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0204&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0433&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0433&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_DA.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_DA.pdf
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN
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12 Den 4. december 2020 fremlagde Kommissionen "handlingsplanen for europæisk 
demokrati"11, hvoraf en del er rettet mod at styrke bekæmpelsen af desinformation. 
Den bygger på eksisterende initiativer i EU-handlingsplan for bekæmpelse af 
desinformation. Kommissionen fremsatte endvidere forslag til en retsakt om digitale 
tjenester12, der skulle omfatte en horisontal ramme for myndighedstilsyn, ansvarlighed 
og gennemsigtighed i onlinemiljøet som reaktion på de nye risici. 

13 Figur 1 viser en tidslinje over de vigtigste EU-initiativer siden 2015. 

Figur 1 - Tidslinje over de vigtigste EU-initiativer til bekæmpelse af 
desinformation 

 
Kilde: Revisionsretten. 

  

                                                      
11 Kommissionens meddelelse om handlingsplanen for europæisk demokrati, COM(2020) 790 

final af 3. december 2020. 

12 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et indre marked for digitale 
tjenester (retsakt om digitale tjenester) og om ændring af direktiv 2000/31/EF, 
COM(2020) 825 final af 15. december 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM:2020:825:FIN
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Revisionens omfang og 
revisionsmetoden 
14 Denne revisionsberetning udkommer to år efter vedtagelsen af EU-
handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation. Vores revision er den første 
omfattende, uafhængige vurdering af planens relevans og de opnåede resultater, og 
den bidrager dermed til de regelmæssige revisioner af EU-handlingsplanen, som Rådet 
har anmodet om. 

15 Formålet med vores revision var at fastslå, om EU-handlingsplanen for 
bekæmpelse af desinformation er relevant og leverer de ønskede resultater. Med 
henblik på at besvare dette spørgsmål behandlede vi to underspørgsmål: 

o Er EU-handlingsplanen relevant for bekæmpelse af desinformation og 
understøttet af en forsvarlig ansvarlighedsramme? 

o Gennemføres foranstaltningerne i EU-handlingsplanen som planlagt? For at 
besvare dette underspørgsmål vurderede vi status for hver af foranstaltningerne 
under planens fire søjler. 

16 Revisionen dækkede perioden fra optakten til vedtagelsen af EU-handlingsplanen 
for bekæmpelse af desinformation i december 2018 frem til september 2020. Hvor det 
er muligt, henviser vi i denne beretning også til den efterfølgende udvikling på dette 
område, f.eks. Kommissionens fremlæggelse af handlingsplanen for europæisk 
demokrati og forslaget til en retsakt om digitale tjenester i december 2020 (jf. 
punkt 12). Eftersom disse dokumenter blev offentliggjort efter afslutningen af vores 
revisionsarbejde, er de imidlertid ikke omfattet af revisionen. 

17 Revisionen inkluderede en omfattende skrivebordsgennemgang og analyse af al 
tilgængelig dokumentation om de etablerede strukturer og de foranstaltninger, der var 
planlagt og gennemført under EU-handlingsplanen. Vi sendte et spørgeskema til de 
27 medlemsstaters kontaktpunkter for systemet til hurtig varsling, og svarprocenten 
var 100 %. Vi holdt desuden møder med talrige interessenter såsom EU-
Udenrigstjenesten og Kommissionens relevante generaldirektorater (GD'er), Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionens repræsentationer, NATO, NATO's 
ekspertisecenter vedrørende strategisk kommunikation i Letland, nationale 
myndigheder, onlineplatforme, journalist- og faktatjekkerorganisationer, audiovisuelle 
medietjenester, reguleringsmyndigheder, der yder rådgivning til Kommissionen, 
akademikere og eksperter, projektledere/-koordinatorer og en ekstern ekspert. 
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18 Vi vurderede også 20 af de 23 projekter, Kommissionen havde udpeget som 
direkte relateret til bekæmpelse af desinformation gennem mediekendskab. Vores 
vurdering af disse projekter er sammenfattet i bilag III. 
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Bemærkninger 

EU-handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation var 
relevant, da den blev udarbejdet, men ufuldstændig 

19 Dette afsnit omhandler vores undersøgelse af, om EU-handlingsplanen var 
relevant, da den blev udarbejdet, dvs. om den adresserede de behov, som eksperter 
og andre interessenter havde identificeret. Vi undersøgte også, om den var blevet 
revideret og ajourført. Vi så på de begivenheder og kilder, der lå til grund for dens 
udarbejdelse, og vurderede, om den indeholder tilstrækkelige ordninger for 
kommunikationskoordinering og de nødvendige elementer til at måle 
gennemførelsesresultaterne og sikre ansvarlighed. 

EU-handlingsplanen var stort set i overensstemmelse med eksperters og 
interessenters synspunkter vedrørende desinformation 

20 Bekæmpelse af desinformation er en meget teknisk opgave, der kræver input og 
ekspertise fra en bred vifte af fagfolk. Offentlig høring er også afgørende for at få 
kendskab til interessenternes synspunkter og prioriteter og for bedre at forstå truslen. 

21 Vi konstaterede, at Kommissionen havde anvendt relevant ekstern ekspertise og 
foretaget en omfattende offentlig høring13 med henblik på at udarbejde EU-
handlingsplanen. EU-handlingsplanen tog i vidt omfang hensyn til de forslag og 
betænkeligheder, der blev fremsat. 

22 Da EU-handlingsplanen blev offentliggjort i december 2018, præsenterede den en 
struktureret tilgang til håndtering af spørgsmål, der krævede både en reaktiv indsats 
(tilbagevisning af desinformation og mindskelse af desinformerende indholds 
synlighed) og en proaktiv indsats på længere sigt (fremme af mediekendskab og 
foranstaltninger til at forbedre samfundets modstandsdygtighed). Den fremhævede 
målet om at beskytte det kommende valg til Europa-Parlamentet i 2019 såvel som en 
række langsigtede samfundsmæssige udfordringer, der krævede inddragelse af mange 
forskellige aktører. 

                                                      
13 Europa-Kommissionens offentlige høring om falske nyheder og desinformation på 

internettet. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation


 15 

 

23 Undtagen på området mediekendskab udpegede Kommissionen konkrete 
foranstaltninger med henblik på at følge de vigtigste anbefalinger i rapporten fra den 
uafhængige ekspertgruppe på højt niveau vedrørende falske nyheder og 
desinformation på internettet. Denne ekspertgruppe bestående af 39 eksperter med 
forskellig baggrund blev i januar 2018 nedsat af Kommissionen til at rådgive om 
politiske initiativer til bekæmpelse af desinformation på internettet. Ekspertgruppens 
rapport dannede sammen med Kommissionens meddelelse fra april 2018 grundlag for 
EU-handlingsplanen. 

24 Et yderligere bevis for EU-handlingsplanens relevans er, at dens foranstaltninger 
skulle inddrage en bred vifte af centrale interessenter på området - ikke blot EU-
institutionerne og medlemsstaterne, men også f.eks. den private sektor, 
civilsamfundet, faktatjekkere, journalister og den akademiske verden. 

EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen fastlagde ikke klare 
koordineringsordninger med henblik på at gennemføre EU-
handlingsplanen 

25 EU-handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation var ikke ledsaget af en 
overordnet koordineringsramme til sikring af, at EU's reaktioner er effektive og står i et 
rimeligt forhold til truslernes type og omfang. Fastlæggelse og koordinering af 
kommunikationsarbejdsgange ville f.eks. gøre det muligt at identificere, hvornår man 
skulle arbejde sammen og i partnerskab med lokale aktører og civilsamfundet for at 
øge bevidstheden om desinformationstrusler. 

26 En kommunikationsstrategi sikrer en sammenhængende reaktion, når forskellige 
aktører er involveret. EU-handlingsplanens fire søjler henhører under tre forskellige 
generaldirektorater i Kommissionen samt EU-Udenrigstjenesten. Dette skaber en risiko 
for, at de med hensyn til kommunikation "arbejder i siloer" (dvs. parallelt uden 
samarbejde eller koordinering), uden at nogen enkelt instans har ansvaret for eller 
overblikket over den samlede kommunikation vedrørende bekæmpelse af 
desinformation. 

27 Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation (GD COMM) er ansvarligt 
for institutionens eksterne kommunikation. I sin forvaltningsplan for 2019 omtaler 
GD COMM sin rolle i bekæmpelsen af desinformation og fremhæver behovet for 
samarbejde mellem GD'er og andre institutioner, navnlig Generaldirektoratet for 
Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD CNECT) og Det Fælles Forskningscenter. 
Der er imidlertid ingen omtale af EU-Udenrigstjenesten eller StratCom-taskforcerne, 
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som også i høj grad er involveret i positiv kommunikation og bekæmpelse af 
desinformation. 

28 GD COMM har oprettet et internt netværk til bekæmpelse af desinformation. 
Dets mål er bl.a. at forbedre koordineringen af kommunikationsaktiviteter vedrørende 
bekæmpelse af desinformation, at skabe et onlineregister over validerede 
tilbagevisninger, systematisk at opdage desinformation og koordinere reaktioner herpå 
samt at fremme positiv kommunikation. Fra oprettelsen i maj 2018 til januar 2020 
afholdt netværket elleve møder. Møderne er meget inklusive med deltagelse af 
repræsentanter for mange af Kommissionens tjenestegrene og repræsentationer, EU-
Udenrigstjenesten og andre institutioner samt eksperter. Indtil videre har møderne 
imidlertid kun vedrørt udveksling af oplysninger om trufne foranstaltninger, uden 
forbindelse til den politiske beslutningstagning og uden dokumentation for konkrete 
opfølgende foranstaltninger eller beslutninger, der er truffet for at gøre netværket til 
en effektiv koordineringsmekanisme. 

29 GD COMM's forvaltningsplan for 2019 har kun én indikator vedrørende 
desinformation (ud af 102), og den måler kun antallet af møder i netværket til 
bekæmpelse af desinformation. 

30 Kommissionens repræsentationer spiller også en vigtig rolle i forbindelse med 
Kommissionens eksterne kommunikation ved at bidrage med positiv kommunikation, 
outreachaktiviteter, mediebriefinger, aflivning af myter og bekæmpelse af 
desinformation, og de forventes at deltage aktivt i netværket til bekæmpelse af 
desinformation. Deres myteaflivningsaktiviteter er omtalt på en side på hver 
repræsentations officielle websted. Denne side var ofte svær at finde, fordi den ikke 
var placeret det samme sted hos alle repræsentationer: Hos nogle (f.eks. i Grækenland 
og Spanien) lå den under nyheder, men hos andre (f.eks. i Polen og Irland) gjorde den 
ikke. Repræsentationerne havde heller ikke sørget for regelmæssig ajourføring af 
denne side. I nogle tilfælde gav den kun begrænsede oplysninger - tit af anekdotisk 
karakter - og der forelå ingen statistikker over antallet af besøgende. 

31 Endelig var GD COMM ved at udvikle en central webbaseret portal, der skulle 
samle alle aspekter af EU-institutionernes arbejde vedrørende desinformation. 
Lanceringen skulle finde sted i begyndelsen af 2020, men den blev aflyst af uklare 
årsager. 
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Ansvarligheden i forbindelse med EU-handlingsplanen undergraves af 
den fragmenterede overvågnings- og rapporteringsramme og manglen 
på langsigtet finansiering 

32 For at sikre ansvarlighed skal en handlingsplan fastlægge klare mål og 
tidsbestemte foranstaltninger, ledsaget af en række indikatorer til overvågning af 
resultaterne. Bestemmelser om finansiering, regelmæssig rapportering, evaluering og 
revision er også væsentlige elementer i en handlingsplan. 

33 Nogle af målene i EU-handlingsplanen er formuleret i generiske vendinger - f.eks. 
om at "øge" eller "styrke" noget - hvilket gør det svært at måle resultaterne. Der er 
ikke fastsat overordnede nøgleresultatindikatorer for EU-handlingsplanen som helhed. 
Desuden har halvdelen af foranstaltningerne (1, 2, 4, 5 og 8) ingen 
nøgleresultatindikatorer, og foranstaltningerne er enten ikke klart defineret eller ikke 
tidsbestemte (jf. også bilag IV). 

34 Der er både kortsigtede og langsigtede foranstaltninger, og nogle af dem er 
konkrete og tidsbestemte (f.eks. "[Senest i] marts 2019 vil Kommissionen og den 
højtstående repræsentant i samarbejde med medlemsstaterne oprette et system til 
hurtig varsling"), mens andre er vage (f.eks. "Medlemsstaterne bør styrke deres egne 
kommunikationsaktiviteter [om EU's værdier og politik] betydeligt"). 

35 EU-handlingsplanen var ikke ledsaget af en særlig overvågnings- og 
evalueringsramme (det samme gælder den nyligt offentliggjorte handlingsplan for 
europæisk demokrati). Der er ingen bestemmelser om evaluering af planen som 
helhed, og der er hidtil ikke foretaget nogen samlet evaluering. Feedback om planens 
gennemførelse i medlemsstaterne registreres ikke centralt og aggregeres ikke. Hver 
repræsentation har sin egen kommunikationskampagne og udarbejder statistikker, 
men vi fandt ingen dokumentation for, at Kommissionen brugte disse statistikker til at 
indhøste erfaringer, fastlægge bedste praksis eller udarbejde referencescenarier. Der 
foretages ingen rapportering, ud over at nogle aktiviteter beskrives som tilhørende 
kategorien af bestræbelser på at bekæmpe desinformation. Medlemsstaternes 
anvendelse af værktøjer såsom Kommissionens interne myteaflivningswiki og 
nyhedsbrevet om bekæmpelse af desinformation overvåges således ikke (f.eks. via 
spørgeundersøgelser, brugerstatistikker eller indikatorer). 
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36 Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten leverer regelmæssigt opdateringer og 
rapporter til forskellige arbejdsgrupper og forberedende organer i Rådet om 
fremskridtene med gennemførelsen af foranstaltninger under specifikke søjler i EU-
handlingsplanen. Denne rapportering er imidlertid ikke offentligt tilgængelig og 
omfatter ikke hele EU-handlingsplanen. 

37 Der er udarbejdet særskilte rapporter om specifikke aspekter af EU-
handlingsplanen (en vurdering af kodeksen og en rapport fra Kommissionen om valget 
til Europa-Parlamentet), men der er kun offentliggjort én rapport om gennemførelsen 
af handlingsplanen som helhed. Dette skete den 14. juni 2019, seks måneder efter 
fremlæggelsen af EU-handlingsplanen. 

38 Denne første gennemførelsesrapport dækker alle søjler i EU-handlingsplanen, 
men har en række mangler: 

o Den indeholder ingen resultatmålinger. 

o Hvis man ser bort fra kodeksen, er rapporteringen for hver søjle hovedsagelig 
generelt beskrivende, og der er ingen detaljeret rapportering for hver 
foranstaltning. 

o Der er ikke noget rapporteringsbilag om de individuelle projekter, der er knyttet 
til EU-handlingsplanen. 

o Der er ingen angivelse af, hvornår den næste gennemførelsesrapport kan 
forventes. 

39 Bekæmpelse af desinformation er et område i konstant udvikling, som der bør 
rapporteres om regelmæssigt. I den fælles meddelelse om bekæmpelse af 
desinformation om covid-19 anerkendtes behovet for at udvikle en regelmæssig 
rapportering14. 

40 EU-handlingsplanen mangler en dedikeret finansieringsplan vedrørende 
omkostningerne til alle de aktiviteter, der er tildelt forskellige enheder. Finansieringen 
kommer fra forskellige kilder, og der er ingen bestemmelser om sikring af finansiering 
på lang sigt, selv om nogle af de begivenheder, der er nævnt i handlingsplanen, er 
tilbagevendende. Bilag II viser det budget, der er afsat til de forskellige 

                                                      
14 "Bekæmpelse af desinformation om covid-19 - sådan får vi styr på fakta", s. 7, JOIN(2020) 8 

final af 10. juni 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=EN
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foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation. Det fremgår, at den største 
finansieringskilde er forskellig hvert år, og at der mangler finansiel planlægning (jf. 
også punkt 50 og 51). Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten øremærker ikke altid 
udgifterne til bekæmpelse af desinformation (der findes ikke en særlig 
interventionskode) - oplysningerne om disse udgifter er indsamlet specifikt til denne 
revision. Figur 2 giver et overblik over den samlede EU-finansiering til bekæmpelse af 
desinformation fra 2015 til 2020 (den omfatter ikke aktiviteter, der bidrager indirekte 
til at bekæmpe desinformation, navnlig de proaktive kommunikationsaktiviteter i EU's 
nabolande). 

Figur 2 - Samlet EU-finansiering til bekæmpelse af desinformation 
2015-2020 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på oplysninger fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten. 

41 Endvidere er EU-handlingsplanen ikke blevet ajourført, siden den blev fremlagt i 
2018. Nogle foranstaltninger er f.eks. kun knyttet til valget til Europa-Parlamentet i 
2019 og mediekendskabsugen i 2019, som begge er overstået. 
Desinformationsområdet er i konstant udvikling. Taktikkerne, teknologien og 
aktørerne bag desinformationskampagner ændres hele tiden15. Rådet har fremhævet 
behovet for regelmæssigt at revidere og ajourføre EU-handlingsplanen (jf. punkt 10). 

                                                      
15 "Automated tackling of disinformation", EPRS-undersøgelse, marts 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf
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42 Meddelelsen om desinformation om covid-19 (juni 2020), handlingsplanen for 
europæisk demokrati og forslaget til en retsakt om digitale tjenester forlænger nogle 
af de foranstaltninger, der oprindelig blev fastsat i EU-handlingsplanen, men disse 
dokumenter kan ikke betragtes som fyldestgørende ajourføringer af handlingsplanen. 
Når man i forskellige handlingsplaner og initiativer har foranstaltninger, som forfølger 
de samme mål, bliver koordineringen desuden mere kompleks, hvilket øger risikoen 
for ineffektivitet. 

Gennemførelsen af EU-handlingsplanen er stort set på rette 
spor, men har en række mangler  

43 Dette afsnit omhandler vores vurdering af gennemførelsen af foranstaltningerne 
under de fire søjler i EU-handlingsplanen og af, i hvilket omfang de har forbedret den 
måde, hvorpå EU bekæmper desinformation. 

Taskforcerne for strategisk kommunikation spiller en vigtig rolle, men 
har ikke tilstrækkeligt personale eller tilstrækkelige midler til at 
håndtere nye trusler 

44 Under EU-handlingsplanens søjle I undersøgte vi EU-Udenrigstjenestens 
StratCom-taskforcer. Vi så på deres mandater og vurderede, om de havde 
tilstrækkeligt personale og tilstrækkelige midler. I den forbindelse undersøgte vi også 
EUvsDisinfo - et EU-flagskibsprojekt til bekæmpelse af desinformation - med fokus på 
dets rolle og placering. 

StratCom-taskforcernes mandater dækker ikke i tilstrækkelig grad alle 
desinformationsaktører 

45 Ud over at forbedre EU's evne til at forudsige og reagere på eksterne 
desinformationsaktiviteter (StratCom-taskforcernes mandater omfatter ikke 
desinformation skabt i EU) har StratCom-taskforcerne også i høj grad bidraget til 
effektiv kommunikation og fremme af EU-politikker i naboregioner. 
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46 Mandaterne for de tre StratCom-taskforcer (East, Vestbalkan og Syd) er vokset ud 
af en række rådskonklusioner, og der er forskelle mellem deres opgaver og fokus. 
East StratCom-taskforcens mandat omfatter f.eks. specifikt opgaven "at imødegå 
Ruslands igangværende desinformationskampagner"16. East StratCom-taskforcens 
mandat blev fastlagt med fokus på at bekæmpe en enkelt ekstern og ondsindet aktør 
snarere end på at beskytte Europa mod desinformation uanset kilden. 

47 Dette var ikke tilfældet for de to andre StratCom-taskforcer, hvis oprindelige 
fokus var at øge kommunikationsaktiviteterne i deres respektive regioner. StratCom-
taskforcen for Syd blev oprettet til at dække EU's sydlige nabolande og Golfregionen, 
mens StratCom-taskforcen for Vestbalkan blev oprettet for at styrke den strategiske 
kommunikation i denne region. Før Rådets konklusioner fra december 201917 var 
bekæmpelse af desinformation ikke den centrale prioritet for disse to taskforcer. Kun 
East StratCom-taskforcen havde som udtrykkeligt mål at styrke evnen til at forudsige, 
imødegå og reagere på desinformation. Tabel 2 viser StratCom-taskforcernes mål på 
revisionstidspunktet. 

Tabel 2 - Sammenligning af StratCom-taskforcernes mål 

Taskforce East StratCom-taskforcen StratCom-taskforcen for 
Vestbalkan 

StratCom-taskforcen for 
Syd 

M
ål

 

o Effektiv kommunikation og 
fremme af EU-politikker i 
landene i det østlige 
partnerskab (Armenien, 
Aserbajdsjan, 
Hviderusland, Georgien, 
Moldova og Ukraine) 

o Styrke det samlede 
mediemiljø i EU's østlige 
nabolande, herunder 
støtte til mediefrihed og 
styrkelse af de uafhængige 
medier 

o Forbedre EU's evne til at 
forudsige, imødegå og 
reagere på Ruslands 
desinformationsaktiviteter 

o Styrke EU's 
kommunikation i 
regionen for at støtte 
EU's udvidelsespolitik 
og stabiliserings- og 
associeringsprocessen 

o Bidrage til en lødig 
debat om EU og 
regionen, bl.a. ved at 
bekæmpe 
desinformation 

o Effektiv og 
strategisk 
kommunikation og 
fremme af EU-
politikker 

o Mindske afstanden 
mellem politikker 
og kommunikation 

o Støtte og fremme 
mediefrihed i 
regionen 

o Imødegå fejlagtige 
opfattelser af EU 
og desinformation 
i regionen 

Kilde: EU-Udenrigstjenesten. 

                                                      
16 Det Europæiske Råds konklusioner om eksterne forbindelser (19. marts 2015), Rådets 

dokument EUCO 11/15. 

17 Rådets konklusioner om supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå 
hybride trusler (10. december 2019), Rådets dokument 14972/19. 

https://www.consilium.europa.eu/media/21869/st00011da15.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/da/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/da/pdf
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48 De tre StratCom-taskforcer dækker forskellige regioner og forskellige 
ophavsmænd til desinformation. Ikke desto mindre fokuserer StratCom-taskforcernes 
medieovervågningsaktiviteter i vid udstrækning på russiske internationale medier, 
russiske officielle kommunikationskanaler, russisk styrede medier og/eller medier, som 
er inspireret/drevet af den russiske narrativ og opererer i EU og dets nabolande. Ifølge 
EU-Udenrigstjenestens analyse er der dog også andre aktører, f.eks. Kina, der i 
varierende grad har gjort sig gældende med væsentlige desinformationstrusler. 
Europa-Parlamentets nye udvalg om udenlandsk indblanding (INGE) har gennemført 
høringer om potentielle trusler fra tredjelande18. 

49 StratCom-taskforcerne har et politisk mandat, som ikke angiver deres politikmål 
præcist, og som ikke er understøttet af et solidt retsgrundlag. Under foranstaltning 
nr. 2 i EU-handlingsplanen skulle den højtstående repræsentant revurdere mandatet 
for StratCom-taskforcerne for Vestbalkan og Syd (men ikke for East StratCom-
taskforcen). Denne revurdering blev dog aldrig foretaget. Ifølge EU-Udenrigstjenesten 
udgør Rådets konklusioner fra december 2019 et tilstrækkeligt grundlag for at 
(gen)bekræfte taskforcernes mandater, fordi det udtrykkeligt anføres, at "alle tre [bør] 
være i stand til løbende at opdage, analysere og udfordre 
desinformationsaktiviteter"19. Rådet opfordrede også EU-Udenrigstjenesten til at 
vurdere sine behov og muligheder for at udvide arbejdet til andre geografiske 
områder, hvilket viser, at der er politisk støtte til at udvide StratCom-taskforcernes 
virkeområde. 

StratCom-taskforcerne har ikke en dedikeret og stabil finansieringskilde 

50 Da East StratCom-taskforcen blev oprettet i 2015, fik den ingen egne ressourcer, 
men blev finansieret over administrationsudgifterne i EU-Udenrigstjenesten og 
Kommissionens Tjeneste for Udenrigspolitiske Instrumenter. EU-handlingsplanen 
øgede finansieringen til EU-Udenrigstjenestens StratCom-taskforcer. Af de områder, 
der er omtalt i handlingsplanen, er det faktisk kun strategisk kommunikation, der har 
fået forhøjet sit specifikke budget. Som det fremgår af figur 2, er budgettet for 
StratCom-taskforcerne og strategisk kommunikation næsten firedoblet, siden 
handlingsplanen blev vedtaget. 

                                                      
18 Europa-Parlamentets høring om indblanding fra tredjelande den 25. og 26. januar 2021: 

Kina, Iran, Indien, Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater; Europa-Parlamentets 
høring om indblanding fra tredjelande den 1. februar 2021: Tyrkiet og Rusland. 

19 Supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå hybride trusler - Rådets 
konklusioner (den 10. december 2019), Rådets dokument 14972/19. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/da/hearing-on-foreign-interference-china-ir/product-details/20210122CAN59464
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/hearing-on-foreign-interference-china-ir/product-details/20210122CAN59464
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/hearing-on-foreign-interference-china-ir/product-details/20210122CAN59464
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/hearing-on-foreign-interference-turkey-a/product-details/20210210CHE08284.
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/hearing-on-foreign-interference-turkey-a/product-details/20210210CHE08284.
https://www.europarl.europa.eu/committees/da/hearing-on-foreign-interference-turkey-a/product-details/20210210CHE08284.
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/da/pdf
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51 Selv om desinformation ikke blot er en kortsigtet trussel, har StratCom-
taskforcerne ikke en stabil finansieringskilde, og dette kan true deres bæredygtighed. 
En vigtig finansieringskilde for StratCom-taskforcerne har f.eks. været Europa-
Parlamentets forberedende foranstaltning "StratCom Plus" (jf. bilag II). Hensigten med 
forberedende foranstaltninger er i sagens natur at udforme nye foranstaltninger 
såsom politikker, lovgivning og programmer. Figur 3 viser, hvordan disse ekstra midler 
er blevet fordelt med henblik på at forbedre kapaciteten på forskellige områder. 

Figur 3 - Finansiering fra den forberedende foranstaltning "StratCom 
Plus" til forskellige områder i EU-Udenrigstjenestens StratCom 
(2018-2020) 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på data fra EU-Udenrigstjenesten. 
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52 Betydningen af at sikre finansiering og tilstrækkelige ressourcer er blevet 
understreget ved talrige lejligheder20, bl.a. af Europa-Parlamentet21, 
medlemsstaterne22 og civilsamfundet23. Interessenterne har imidlertid forskellige 
holdninger til, hvordan den disponible EU-finansiering til bekæmpelse af 
desinformation skal prioriteres. Det fremgik i forbindelse med vores interview, at der 
ifølge nogle medlemsstater bør lægges større vægt på at analysere og overvåge de 
kilder og aktører, som desinformation let kan spores til. Andre mener, at der bør 
afsættes flere midler til positiv kommunikation. 

Personalebehovet er endnu ikke opfyldt 

53 Ifølge EU-handlingsplanen skulle StratCom-afdelingen styrkes med 11 stillinger 
forud for valget til Europa-Parlamentet, mens der på mellemlang sigt skulle rekrutteres 
flere tjenestemænd og desuden oprettes nye stillinger i EU-delegationerne, så der i alt 
ville "blive tale om en forhøjelse af stillingstildelingen på 50-55 ansatte" inden 
udgangen af 2020. Rekrutteringsplanen er blevet gennemført i tre faser: 
1) omplacering af kontraktansatte inden for EU-Udenrigstjenesten, 2) rekruttering af 
personale til StratCom-teamet og 3) oprettelse af nye stillinger i de 27 EU-delegationer 
i EU's nabolande. 

54 StratCom-afdelingen er stadig i gang med at rekruttere og indsætte personale. I 
oktober 2020 havde den 37 ansatte og havde således endnu ikke nået den samlede 
forhøjelse på 50-55 ansatte, som er fastsat i EU-handlingsplanen. En af grundene til, at 
det har været vanskeligt at nå dette mål, er, at mange StratCom-medarbejdere er 
udstationeret fra Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne, og at nogle er blevet 
kaldt tilbage fra deres udstationering. 

                                                      
20 Det Europæiske Råds konklusioner fra juni 2018 og Rådets konklusioner fra december 2019 

om supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå hybride trusler. 

21 P8_TA(2019) 0187, P9_TA(2019) 0031. 

22 "Information Manipulation: a Challenge for Our Democracies. A report by the Policy 
Planning Staff (CAPS, Ministry for Europe and Foreign Affairs) and the Institute for Strategic 
Research (IRSEM, Ministry of the Armed Forces)" Frankrig, august 2018. 

23 F.eks. "Democratic Defense against Disinformation", Atlantic Council, februar 2018; GMF 
Policy Paper No. 21, august 2019; "Winning the Information War", CEPA, august 2016. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0187_DA.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_DA.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/information_manipulation_rvb_cle838736.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2018/03/Democratic_Defense_Against_Disinformation_FINAL.pdf
https://li.com/wp-content/uploads/2016/08/winning-the-information-war-full-report-pdf.pdf
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55 Næsten alle de nye medarbejdere (herunder alle de overflyttede) er 
kontraktansatte: EU-Udenrigstjenesten anerkendte, at det ikke er let at rekruttere 
tjenestemænd med den nødvendige ekspertise og de nødvendige færdigheder til at 
udføre de relevante opgaver. Trods deres væsentlige bidrag har kontraktansatte 
imidlertid en ansættelsesperiode på højst seks år. 

56 Den anden gruppe, der udgør en stor del af StratCom-kapaciteten, er 
udstationerede nationale eksperter. De har primært støttet arbejdet i East StratCom-
taskforcen og på det seneste også StratCom-taskforcen for Vestbalkan. Ud over at 
være til gavn for EU-Udenrigstjenesten gavner deres udstationering også deres 
hjemlande ved at give dem mulighed for at opnå mere ekspertise og skabe tættere 
forbindelser med EU-Udenrigstjenesten. Men overdreven afhængighed af 
udstationerede eksperter kan skabe usikkerhed om personalesituationen og somme 
tider føre til tab af institutionel hukommelse og ekspertise på grund af hyppig 
udskiftning. Alle disse faktorer kan potentielt undergrave opbygningen af institutionel 
hukommelse og ekspertise. 

57 I lyset af covid-19-pandemien og den dermed forbundne ekstra arbejdsbyrde for 
taskforcerne er der en risiko for, at EU-Udenrigstjenesten med den nuværende 
personalefordeling og det nuværende antal medarbejdere ikke vil have tilstrækkelig 
kapacitet til at holde trit med nye tendenser og udviklinger, f.eks. nye trusselskilder og 
desinformationsstrategier og -taktikker. Endvidere kan Rådets opfordring til at styrke 
det strategiske kommunikationsarbejde i andre regioner (jf. punkt 10) yderligere 
belaste den begrænsede personalekapacitet. 

58 Effektiv dataanalyse er afgørende ikke blot for overvågning, opdagelse og analyse 
af desinformation, men også som grundlag for solid, evidensbaseret strategisk viden og 
politikudformning. På revisionstidspunktet bestod StratCom-afdelingens 
dataanalyseenhed af fuldtidsansatte analytikere, som fik støtte af eksterne 
kontrahenter. Enheden blev oprettet i midten af 2019 og støtter StratCom-
taskforcernes arbejde og systemet til hurtig varsling (RAS) under søjle II i EU-
handlingsplanen. Dens analyser foretages hovedsagelig efter anmodning og på ad hoc-
basis. Desuden er det ikke alle StratCom-taskforcerne, der har integreret dens analyser 
i deres arbejde på en struktureret måde. Anvendelse af eksterne kontrahenter kan give 
fleksibilitet, men intern kapacitet er afgørende for at kunne foretage følsomme 
analyser med kort varsel og opbygge institutionel hukommelse og ekspertise. 
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Det er fortsat en udfordring at måle effekten af StratCom-taskforcernes arbejde 

59 De største udfordringer inden for strategisk kommunikation består fortsat i at 
måle sårbarheden over for og effekten af desinformation samt af indsatsen for at 
forstå, analysere og reagere på desinformation. Kommissionen bruger 
opinionsundersøgelser som én metode til at vurdere den strategiske kommunikations 
effektivitet med hensyn til at påvirke opfattelsen af EU. Det er imidlertid vanskeligt at 
forbinde resultaterne af sådanne undersøgelser med EU-foranstaltningerne. 

60 StratCom-taskforcerne foretog ikke fyldestgørende målinger af effekten af deres 
arbejde, undtagen med hensyn til kommunikationskampagner. Desuden havde ingen 
af dem en evalueringsfunktion med den opgave at vurdere deres effektivitet og 
identificere områder, hvor der kunne ske forbedringer. 

EU-Udenrigstjenestens hosting af EUvsDisinfo skaber usikkerhed om projektets 
endelige formål 

61 EU's indsats for at bekæmpe desinformation har flagskibsprojektet EUvsDisinfo 
som ansigt udadtil, og det er East StratCom-taskforcens vigtigste produkt vedrørende 
bekæmpelse af desinformation. Det har en søgbar open source-database, der pr. 
1. oktober 2020 indeholdt over 9 700 desinformationssager. En del væsentligt 
materiale på EUvsDisinfos websted foreligger på fem EU-sprog, mens resten kun 
foreligger på engelsk og russisk. Ifølge EU-Udenrigstjenesten lagde det oprindelige 
fokus på russisk desinformation fundamentet for en unik og banebrydende tilgang - 
ingen af medlemsstaterne har iværksat tilsvarende initiativer.  

62 Siden starten i 2015 har EUvsDisinfo støt øget sin synlighed online (jf. figur 4) ved 
at katalogisere, analysere og offentliggøre eksempler på russisk desinformation. 
Mange interessenter bekræftede over for os, at EUvsDisinfo har medvirket til at øge 
kendskabet til og påvirke opfattelsen af den russiske desinformationstrussel mod EU 
og dets medlemsstater. 
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Figur 4 - EUvsDisinfo: Antal besøgende og unikke sidevisninger samt 
Twitter- og Facebookfølgere 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på oplysninger fra EU-Udenrigstjenesten. 

63 EUvsDisinfo har dog også været genstand for kritik. F.eks. blev det i 2018 
kritiseret af det nederlandske parlament24 for fejlagtigt at have identificeret en 
nederlandsk publikation som kilde til russisk desinformation. Nogle af de sager, der er 
offentliggjort på EUvsDisinfo, udgør desuden ikke en trussel mod EU's demokratier. 

64 Det er uklart, hvad EUvsDisinfos fremtidige rolle og mission skal omfatte ud over 
at give flere eksempler på russisk desinformation - en trussel, der nu er velkendt og 
dokumenteret. EU-Udenrigstjenesten hævder, at EUvsDisinfo er uafhængigt og ikke 
repræsenterer EU's officielle holdning, men projektets placering i EU-
Udenrigstjenesten gør denne påstand tvivlsom. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt 
et sådant instrument bør hostes og drives af en offentlig myndighed (såsom EU-
Udenrigstjenesten), eller om det bør drives af en civilsamfundsorganisation. 

                                                      
24 Officiele bekendmakingen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-21501-34-290.html


 28 

 

Systemet til hurtig varsling har bragt medlemsstaterne sammen, men 
ikke levet op til sit fulde potentiale 

65 Oprettelsen af systemet til hurtig varsling (RAS) er nøgleaktionen under søjle II i 
EU-handlingsplanen (foranstaltning 3). Som der står i planen: "De første timer efter 
udsendelsen af desinformation er kritiske for opdagelsen og analysen af 
desinformation og reaktionen herpå." RAS blev oprettet i marts 2019 i 
overensstemmelse med planens tidsfrist. Systemet har to centrale elementer: et 
netværk af nationale kontaktpunkter og en webbaseret platform, der skal "give 
varslinger om desinformationskampagner i realtid ved hjælp af en særlig teknologisk 
infrastruktur" for at fremme udvekslingen af oplysninger og vurderinger med henblik 
på at danne et fælles situationsbillede, koordinere kildeidentificering og reaktion og 
sikre, at tid og ressourcer anvendes effektivt25. EU-Udenrigstjenesten varetager 
sekretariatet for RAS og hoster webstedet. 

RAS er et nyttigt redskab til informationsudveksling, men det havde på 
revisionstidspunktet endnu ikke udsendt varslinger og er ikke blevet brugt til at 
koordinere fælles tiltag 

66 For at kunne fungere effektivt skal RAS kunne udsende rettidige varslinger, 
koordinere fælles kildeidentificering og reaktion og fremme udveksling af oplysninger 
mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne. Vi undersøgte, om RAS havde været 
operationelt før valget til Europa-Parlamentet i 2019 som fastsat i EU-handlingsplanen. 
Vi vurderede også systemets aktiviteter og deltagernes engagement. 

67 Vi konstaterede, at RAS blev oprettet hurtigt i marts 2019 i overensstemmelse 
med EU-handlingsplanen. Systemet har bragt medlemsstaterne og EU-institutionerne 
sammen og fremmet informationsudvekslingen, men det havde ikke udsendt 
varslinger på revisionstidspunktet og har ikke koordineret fælles kildeidentificering og 
reaktion som oprindelig planlagt. 

68 De fleste af de interessenter, vi hørte i forbindelse med vores revision, havde et 
positivt syn på RAS. Efter deres mening udfylder systemet en vigtig mangel i 
økosystemet vedrørende bekæmpelse af desinformation ved at skabe et fællesskab. 
Dette blev også bekræftet af vores spørgeundersøgelse rettet til medlemsstaterne: 
RAS giver dem mulighed for at dele oplysninger, få ny viden og styrke deres kapacitet. 
Figur 5 viser de aspekter, som de nationale RAS-kontaktpunkter sætter mest pris på. 

                                                      
25 RAS' specifikationer. 
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Figur 5 - Medlemsstaternes vurdering af RAS-elementernes betydning 

 
Kilde: Revisionsretten. 

69 Trods denne positive vurdering af RAS som et værktøj til informationsudveksling 
fandt vi ingen dokumentation for, at de oplysninger, der blev udvekslet via RAS, havde 
ført til væsentlige politikudviklinger på medlemsstatsniveau. Dannelsen af et fælles 
situationsbillede er en uafsluttet opgave for RAS, idet den vanskeliggøres af manglen 
på harmoniserede og ensartede definitioner (f.eks. på selve begrebet desinformation), 
af forskellige holdninger til kilder, reaktioner, beredskabsniveauer osv. og af manglen 
på en fælles risikovurdering. 

70 Da RAS blev lanceret, blev varslinger i realtid for at muliggøre hurtige reaktioner 
på desinformationskampagner anset for dets hovedformål, fordi valget til Europa-
Parlamentet var nært forestående. For StratCom-teamet var hovedformålet imidlertid 
at bringe fagfolk sammen og udvikle et fællesskab, da der ikke tidligere havde 
eksisteret en sådan mekanisme i EU. Disse forskellige motiver har sløret 
interessenternes og den brede offentligheds forståelse af, hvad RAS gør. 
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71 Der er udviklet en varslingsmekanisme, som kan anvendes i særdeles presserende 
sager, men den var ikke blevet aktiveret på revisionstidspunktet. Tærsklen for 
aktivering af varslingssystemet er defineret kvalitativt: en desinformationskampagne 
med væsentlig grænseoverskridende indvirkning (dvs. et målrettet angreb på flere 
lande). Det er imidlertid ikke muligt at foretage en kvantitativ vurdering af denne 
tærskel. 

72 Ud over at have en varslingsfunktion skulle RAS også bidrage til at identificere 
kilder til desinformationsangreb og fremme en koordineret reaktion. Denne 
koordineringskapacitet er imidlertid ikke blevet testet. 

Et begrænset antal medlemsstater står for det meste af aktiviteten og engagementet 
i RAS 

73 RAS forbinder kontaktpunkterne i medlemsstaterne, EU-Udenrigstjenestens 
Efterretnings- og Situationscenter, Europa-Kommissionen (især GD'erne CNECT, JUST 
og COMM), Europa-Parlamentet og Rådets Generalsekretariat. Også repræsentanter 
for NATO og G7's mekanisme for hurtig reaktion deltager i systemet. Eksterne 
eksperter, herunder fra civilsamfundet og onlineplatforme, er somme tider med til 
RAS-møder. Generelt afholdes der møder mellem de nationale kontaktpunkter hvert 
kvartal, men engagementet varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Det meste af 
aktiviteten kan tilskrives en tredjedel af medlemsstaterne, som deltager regelmæssigt 
og er særlig aktive på møderne. 

De seneste statistikker tyder på faldende aktivitet 

74 Statistikkerne fra RAS-platformen viser en række tendenser. For det første står et 
lille antal kernebrugere for det meste af aktiviteten, mens andre brugere er langt mere 
passive. For det andet har aktivitetsniveauet siden lanceringen været højest omkring 
to hovedbegivenheder: valget til Europa-Parlamentet og de første uger efter den 
generelle nedlukning i midten af marts 2020. Hvad angår nedlukningen faldt 
aktivitetsniveauet siden hen og lå ved udgangen af august 2020 stabilt på omkring 
halvdelen af niveauet i maj. 

75 Brugerstatistikkerne tyder på faldende aktivitet. F.eks. er det gennemsnitlige 
antal daglige visninger faldet - selv i de specifikke dele af RAS, der fokuserer på 
desinformation om covid-19, jf. figur 6. Desuden har antallet af aktivt engagerede 
brugere været støt faldende siden valget til Europa-Parlamentet i slutningen af maj 
2019. Disse målinger fortæller ikke hele historien, men de viser klart, at platformen 
ikke lever op til sit fulde potentiale. 
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Figur 6 - Gennemsnitligt antal RAS-brugere fra marts 2019 til marts 2020 

 
Kilde: EU-Udenrigstjenestens StratCom-team. De to fald i brugerantallet skyldes den i august indførte 
politik om at deaktivere brugerkonti, der i over tre måneder ikke har været aktive. 

Samarbejdet med onlineplatforme og eksisterende netværk er for det meste 
uformelt 

76 Ifølge EU-handlingsplanen bør onlineplatforme samarbejde med RAS-
kontaktpunkterne, navnlig i valgperioder, med henblik på at udveksle relevante og 
rettidige oplysninger. Der findes imidlertid ingen protokol om samarbejdet mellem RAS 
og onlineplatformene, og da StratCom-teamet ikke overvåger antallet af registrerede 
sager, er det ikke muligt at vurdere RAS' resultater på dette område. 

Kodeksen fik onlineplatformene til at bekæmpe desinformation, men 
gjorde dem ikke ansvarlige 

77 En af hovedårsagerne til det akutte problem med desinformation er den 
udbredte brug af internettet kombineret med fremkomsten af nye teknologier og den 
stadigt stigende brug af onlineplatforme til at få adgang til information. Dette gør det 
meget lettere at skabe, forstærke og udbrede falsk information. Ifølge indekset for den 
digitale økonomi og det digitale samfund var 85 % af EU-borgerne internetbrugere i 
2020. De fleste platforme tjener penge på deres tjenester ved behandling af 
personoplysninger (hovedsagelig baseret på reklamemodeller). Dette har også skabt et 
frugtbart miljø for desinformationsaktører og gjort det muligt for dem i højere grad at 
målrette deres aktioner. 
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78 På onlineplatforme forekommer desinformation hovedsagelig som følge af, at 
brugere deler falsk information, som derefter kan fremmes af platformenes algoritmer 
til prioriteret visning af indhold. Disse algoritmer styres af platformenes 
forretningsmodeller og fremmer skræddersyet og populært indhold, da det med størst 
sandsynlighed tiltrækker opmærksomhed. Desinformation påvirker også 
websøgeresultater, hvilket yderligere gør det svært for brugere at finde og læse 
pålidelig information online26. Billede 1 viser et eksempel på en onlineplatforms 
søgeforudsigelser for udtrykket "The EU is", som næsten alle er negative. 

Billede 1 - Eksempel på en onlineplatforms søgeforudsigelser ved 
søgning på "The EU is" 

 
Kilde: Internetsøgning foretaget af Revisionsretten den 18. oktober 2019 kl. 11.55 (GMT+1). 
Google er et varemærke tilhørende Google LLC. 

79 Falske konti, internettrolls og ondsindede bots bidrager også til udbredelsen af 
falsk information. 

                                                      
26 "Automated tackling of disinformation", EPRS-undersøgelse, marts 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf
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Kodeksen skaber en ramme for Kommissionens interaktion med onlineplatforme 

80 Efter Kommissionens meddelelse fra april 2018 og forslagene fra ekspertgruppen 
på højt niveau besluttede Kommissionen at samarbejde med onlineplatforme og 
brancheorganisationer om bekæmpelse af desinformation. Dette førte til udarbejdelse 
af en kodeks (jf. bilag V), som fastlægger en frivillig tilgang baseret på selvregulering 
hos signatarerne. Kodeksen blev undertegnet i oktober 2018 og derefter indarbejdet i 
EU-handlingsplanen under søjle III. På nuværende tidspunkt har den 16 signatarer. 

81 Kodeksen forpligter onlineplatforme og brancheorganisationer, der 
repræsenterer reklamebranchen, til at aflægge rapport til Europa-Kommissionen om 
status for de foranstaltninger, de træffer for at overholde deres forpligtelser. Der er 
tale om foranstaltninger lige fra at sikre gennemsigtighed i politiske reklamer til at 
lukke falske konti og forhindre, at formidlere af misinformation kan tjene penge. 
Kommissionen overvågede nøje overholdelsen af disse forpligtelser. 

82 De fleste af de interessenter, vi interviewede under revisionen, understregede, at 
Kommissionens interaktion med onlineplatforme var et unikt og nødvendigt initiativ. 
Mange af de aktører uden for EU, som vi konsulterede, følger nøje med i 
Kommissionens indsats. De betragter EU som den første globale aktør, der forsøger at 
holde den hårfine balance mellem at beskytte ytringsfriheden og begrænse ondsindet 
spredning af skadelig desinformation. 

83 Kodeksen skabte en ramme for, at Kommissionen forud for EU-valget i maj 2019 
og senere under covid-19-pandemien kunne interagere med onlineplatforme for at 
afbøde de negative virkninger af den relaterede "infodemi". I tekstboks 1 beskrives 
EU's bestræbelser på at begrænse covid-19-relateret desinformation ved hjælp af 
kodeksen (jf. også bilag VI). 
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Tekstboks 1 

EU's bestræbelser på at begrænse covid-19-"infodemien" ved hjælp 
af kodeksen  

I marts 2020, hvor konsekvenserne af covid-19-pandemien blev tydeligere, blev 
der afholdt møder mellem Kommissionen og onlineplatformene. Kommissionen 
bad platformene om at give oplysninger fra autoritative kilder en fremtrædende 
plads og fjerne falske reklamer. 

I juni 2020 offentliggjorde EU-institutionerne en fælles meddelelse med titlen 
"Bekæmpelse af desinformation om covid-19 - sådan får vi styr på fakta". Denne 
meddelelse fremhæver EU-handlingsplanens rolle. 

Kodeksens signatarer præsenterede deres bestræbelser i særlige rapporter, som 
blev offentliggjort i september27 og oktober 202028. Nedenfor gives eksempler på 
disse bestræbelser, hentet fra platformenes rapporter: 

o Google blokerede eller fjernede over 82,5 millioner covid-19-relaterede 
reklamer i de første otte måneder af 2020, og alene i august 2020 
forhindrede Microsoft Advertising 1 165 481 reklamevisninger vedrørende 
covid-19 rettet mod brugere på de europæiske markeder. 

o I august 2020 besøgte over 4 millioner brugere i EU autoritative kilder til 
covid-19-information identificeret ved søgninger på Microsofts Bing. 
Facebook og Instagram rapporterede, at deres covid-19-"informationscenter" 
blev besøgt af over 13 millioner brugere i EU i juli og over 14 millioner i 
august.  

o Facebook viste advarsler om misinformation i forbindelse med 
covid-19-relaterede faktatjek af over 4,1 million indholdsemner i EU i juli og 
over 4,6 millioner i august. 

Platformene har forskellige politikker for moderation. Deres rapporter har 
forskellige formater, og dataene er vanskelige at sammenligne, da 
virksomhederne anvender forskellig terminologi. Facebook analyserer 
"koordineret uautentisk adfærd" og "påvirkningsoperationer", mens Twitter 
rapporterer om "manipulerende adfærd". Google og Microsoft rapporterede, at 
de havde fjernet millioner af reklamer, mens Twitter oplyste, at det ikke havde 
fundet et eneste promoveret tweet, der indeholdt misinformation. Trods disse 
uensartetheder mente Kommissionen, at rapporterne generelt giver et godt 
overblik over de foranstaltninger, platformene har truffet for at bekæmpe 
desinformation vedrørende covid-19. 
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Vurderingen af kodeksen afslørede begrænsninger i rapporteringskravene 

84 Kodeksen var blevet vurderet i en række undersøgelser og evalueringer. De 
afslørede adskillige mangler i Kommissionens fastsættelse af rapporteringskravene til 
kodeksens signatarer (jf. tekstboks 2). Disse evalueringer havde ikke ført til ændringer i 
kodeksen. 

Tekstboks 2 

Evalueringer af kodeksen 

Sparringspartnergruppen under multiinteressentforummet om desinformation29 
fremlagde en foreløbig vurdering af kodeksen den 24. september 2018, dvs. før 
den blev undertegnet. Det hed i denne vurdering, at den "kodeks", som 
arbejdsgruppen havde forelagt, ikke indeholdt en fælles tilgang, klare og 
meningsfulde forpligtelser eller målbare mål og nøgleresultatindikatorer, og at der 
derfor ikke var nogen muligheder for at overvåge fremskridt og værktøjer til at 
sikre overholdelse eller håndhævelse. Sparringspartnerne konkluderede, at der på 
ingen måde var tale om selvregulering, og at platformene trods deres bestræbelser 
ikke havde leveret en kodeks. Nogle af elementerne i denne udtalelse er stadig 
relevante i dag og er afspejlet i efterfølgende vurderinger og evalueringer af 
kodeksen. 

Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester 
(ERGA) fremlagde en udtalelse om kodeksen i april 202030. Den påpegede tre 
væsentlige svagheder: 

o Der mangler gennemsigtighed vedrørende signatarernes gennemførelse af 
kodeksen. 

o Kodeksens foranstaltninger er for generelle med hensyn til indhold og 
struktur. 

o Antallet af signatarer er begrænset. 

Kommissionen afsluttede sin egen evaluering af kodeksen i maj 2020. Den 
samlede konklusion var, at kodeksen havde givet positive resultater31. Det blev 
fremhævet, at kodeksen havde skabt en fælles ramme og forbedret samarbejdet 

                                                      
29 Multiinteressentforummet om desinformation. 

30 "ERGA Report on disinformation: Assessment of the implementation of the Code of 
Practice". 

31 Kommissionens egen evaluering af kodeksen. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/meeting-multistakeholder-forum-disinformation
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.pdf
https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2020/05/ERGA-2019-report-published-2020-LQ.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-assessment-implementation-code-practice-disinformation
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mellem de politiske beslutningstagere og signatarerne. Som de væsentligste 
svagheder blev det angivet: 

o at der er tale om selvregulering 

o at der mangler ensartethed i gennemførelsen (ujævne fremskridt med 
hensyn til overvågning) 

o at der mangler klarhed omkring kodeksens anvendelsesområde og nogle af 
de centrale begreber. 

Signatarerne selv formåede ikke at foretage en årlig gennemgang af kodeksen som 
oprindelig aftalt. Da signatarerne ikke har en fælles repræsentant, er 
koordineringen tidskrævende og uformel, og det har vist sig vanskeligt at nå til 
enighed om, hvordan den årlige gennemgang skal foregå, og hvem der skal udføre 
den. 

I september 2020 fremlagde Kommissionen et arbejdsdokument32, hvori den 
gjorde status over alle hidtidige evalueringer af kodeksen. Den anerkendte, at det 
fortsat var vanskeligt præcist at vurdere rettidigheden, fuldstændigheden og 
virkningen af platformenes tiltag. Den konkluderede også, at der var behov for 
fælles definitioner, klarere procedurer, mere præcise og mere omfattende 
forpligtelser samt gennemsigtige nøgleresultatindikatorer (KPI'er) og passende 
overvågning. 

85 Vores arbejde bekræfter, at signatarernes rapportering varierer afhængigt af 
deres engagement og af, om de er onlineplatforme eller brancheorganisationer. Hertil 
kommer, at onlineplatformenes rapporter ikke altid er sammenlignelige, og at deres 
længde varierer betydeligt. 

86 Variationerne mellem kodeksens signatarer viste sig også at være et problem i 
forbindelse med fastsættelsen af overordnede KPI'er. Disse KPI'er gjorde det muligt at 
overvåge nogle signatarers tiltag, men ikke alles. Vedrørende "Tjenesters integritet" 
foreslog Kommissionen f.eks. indikatoren "Antal opslag, billeder, videoer eller 
bemærkninger, som der er sat ind over for på grund af manglende efterlevelse af 
platformens politik for misbrug af automatiserede bots". Denne outputindikator er kun 
relevant for specifikke onlineplatforme. 

                                                      
32 "Assessment of the Code of Practice on Disinformation - Achievements and areas for 

further improvement". 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/assessment-code-practice-disinformation-achievements-and-areas-further-improvement
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87 Ifølge Kommissionens egen analyse af kodekssignatarernes rapporter vedrører de 
hidtil fremlagte målinger kun outputindikatorer. Platformene rapporterer f.eks., at de 
har afvist reklamer eller fjernet en række konti eller meddelelser, der var bærere af 
desinformation vedrørende covid-19 (jf. også tekstboks 1). Hvis disse rapporterede 
oplysninger ikke sættes i kontekst (dvs. med angivelse af tidsrum og ved 
sammenligning med referencedata og andre relevante oplysninger såsom det samlede 
antal oprettede konti), og Kommissionen ikke kan kontrollere, om de er korrekte, er 
deres anvendelighed begrænset. 

88 Den vurdering af kodeksen, der blev foretaget på vegne af Kommissionen, 
omhandler ikke kun rapporteringens aktuelle status, men indeholder også anbefalinger 
vedrørende målinger, der eventuelt kan bruges fremover. Der foreslås to niveauer af 
indikatorer: 

i) strukturelle indikatorer for kodeksen som helhed. De måler de samlede 
resultater, udbredelsen af desinformation på internettet og kodeksens indvirkning 
generelt. Dermed muliggør de en generel overvågning af, om 
desinformationsniveauet er stigende, stabilt eller faldende. 

ii) skræddersyede serviceniveauindikatorer for hver søjle. De måler de enkelte 
signatarplatformes resultater med hensyn til bekæmpelse af desinformation. 

På revisionstidspunktet havde Kommissionen ikke givet signatarerne meddelelse om 
en ny rapporteringsmodel eller om mere meningsfulde nye indikatorer. 

89 De ovenfor beskrevne forhold viser, at onlineplatformene ikke holdes ansvarlige 
for deres tiltag og deres rolle vedrørende aktiv bekæmpelse af desinformation. 

Manglen på en sammenhængende mediekendskabsstrategi og 
fragmenteringen af EU's foranstaltninger svækker disses effekt 

90 EU-handlingsplanens søjle IV fokuserer på at øge kendskabet til og styrke 
samfundets modstandsdygtighed mod desinformation. Den har også som formål at 
forbedre mediekendskabsforanstaltninger såsom mediekendskabsugen i 2019 og at 
støtte uafhængige medier og undersøgende journalistik. Under denne søjle opfordres 
medlemsstaterne til hurtigst muligt at gennemføre de bestemmelser i det ændrede 
direktiv om audiovisuelle medietjenester, der handler om mediekendskab, og oprette 
tværfaglige grupper af uafhængige faktatjekkere i lyset af valget til Europa-
Parlamentet i 2019. 
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91 "Mediekendskab" omfatter de færdigheder, den viden og den forståelse, der er 
nødvendig for at sætte borgerne i stand til at bruge medierne effektivt og sikkert. 
Mediekendskab skal udstyre borgerne med den evne til kritisk tænkning, som er 
nødvendig med henblik på at kunne udvise dømmekraft, analysere komplekse 
realiteter og sondre mellem holdninger og kendsgerninger33. Ansvaret for 
mediekendskab, som ligger i krydsfeltet mellem uddannelsespolitik og EU's digitale 
dagsorden, ligger hos medlemsstaterne. Kommissionens rolle er at fremme 
samarbejde og understøtte fremskridt på dette område. Desinformation kender dog 
ikke til grænser, og det er vigtigt at udvikle fælles værktøjer og udveksle bedste praksis 
på EU-plan. 

92 Med henblik på at vurdere foranstaltningerne under denne søjle undersøgte vi 
arrangementet "Den europæiske mediekendskabsuge 2019", og så på, om der var en 
veldefineret strategi for de forskellige initiativer på dette område. Vi gennemgik 
Kommissionens rapport om valget til Europa-Parlamentet i 201934 og vurderede 
20 projekter, der direkte vedrørte mediekendskab og bekæmpelse af desinformation. 

93 Kommissionen skrev følgende i sin rapport om valget til Europa-Parlamentet i 
2019: "[Manipulation] fokuserede gentagne gange på politisk følsomme emner og var 
rettet mod EU-mål forud for valget, men der er indtil videre ikke blevet identificeret 
nogen omfattende skjult indblanding i forbindelse med valget i 2019". 

Medlemsstaterne deltager ikke lige aktivt i EU's mediekendskabsuge 

94 Den europæiske mediekendskabsuge omfatter en række tiltag, der skal øge 
mediekendskabet i hele EU (jf. tekstboks 3). Det er dog uklart, i hvor høj grad den 
afspejler en sammenhængende EU-strategi vedrørende mediekendskab. Den omfatter 
nogle drøftelser på højt niveau, men tjener hovedsagelig til at oplyse om specifikke 
initiativer fra EU og medlemsstaterne. Mediekendskabsugen i 2020 skulle afholdes af 
Kommissionen og Rådet i fællesskab, hvilket kunne have stimuleret medlemsstaternes 
indsats og deltagelse yderligere. Den blev imidlertid aflyst på grund af covid-19. 

                                                      
33 Direktivet om audiovisuelle medietjenester (EU) 2018/1808. 

34 COM(2020) 252 final af 19. juni 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0252&from=EN
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Tekstboks 3 

Den europæiske mediekendskabsuge 

Mediekendskabsugen i 2019 var det ene af de to specifikke 
mediekendskabsforanstaltninger i EU-handlingsplanen. Den fandt sted i marts 
2019 i Bruxelles og i medlemsstaterne og omfattede en konference på højt niveau. 
Der blev afholdt over 320 arrangementer i løbet af ugen, og i alt var der blevet 
afholdt 360 arrangementer frem til udgangen af september 2020. 

Næsten halvdelen af 
arrangementerne fandt sted i 
Frankrig, mens Belgien 
(hovedsagelig Bruxelles) lå 
langt efter på andenpladsen. 
Et lille antal medlemsstater 
afholdt slet ingen 
arrangementer - som det 
fremgår af arrangementernes 
geografiske fordeling (jf. 
billedet). Som forventet fandt 
de fleste arrangementer sted 
omkring tidspunktet for den 
officielle lancering af 
mediekendskabsugen. Der 
findes imidlertid ingen 
yderligere statistikker om 
antallet af personer, som 
disse arrangementer nåede 
ud til, om deres tematiske 
fordeling og om, i hvilket 
omfang de specifikt  
omhandlede desinformation. 

 

  

 

  

Kilde: Revisionsretten baseret på data fra Kommissionen. 
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Der findes ingen overordnet mediekendskabsstrategi, som omfatter bekæmpelse af 
desinformation 

95 Vi konstaterede, at der var talrige initiativer fra EU og medlemsstaterne, som 
omhandlede mediekendskab, og et væld af politikdokumenter. Dette fremgår også 
klart af Rådets konklusioner om mediekendskab35, som omfatter et bilag med de 
vigtigste politikdokumenter. Disse foranstaltninger er imidlertid ikke koordineret under 
en overordnet strategi for styrkelse af samfundets modstandsdygtighed, navnlig med 
relation til mediekendskab, som kunne omfatte bekæmpelse af desinformation. 
Foranstaltninger med fokus på medlemsstaternes specifikke udfordringer vedrørende 
mediekendskab er vigtige for at opnå en lokal effekt, men EU's støtte til 
mediekendskab mangler følgende underliggende elementer, som ville være 
befordrende for en forsvarlig økonomisk forvaltning: 

o regelmæssig ajourføring af en oversigt over de vigtigste mediekendskabspraksis 
og -tiltag i medlemsstaterne, foretaget i samarbejde med Ekspertgruppen om 
Mediekendskab (Europarådet udarbejdede i 2016 en sådan oversigt, som var den 
første af sin art, men den er ikke blevet ajourført siden36) 

o klare mål baseret på systematisk og regelmæssig forskning i mediekendskab og 
påvirkning fra medier og digitale platforme, ledsaget af et sæt indikatorer til 
måling af resultater 

o de nødvendige koordineringsmekanismer til at skabe synergier og undgå 
overlapning mellem initiativer og tiltag i henhold til f.eks. direktivet om 
audiovisuelle medietjenester, handlingsplanen for digital uddannelse, 
programmet Et Kreativt Europa, rammen for digitale kompetencer og 
dagsordenen for færdigheder, den nyligt offentliggjorte handlingsplan for 
europæisk demokrati, retsakten om digitale tjenester og handlingsplanen for 
mediesektoren og den audiovisuelle sektor 

o ensartet overvågning af EU's initiativer vedrørende mediekendskab. 

                                                      
35 Jf. bilaget til Rådets konklusioner om mediekendskab i en foranderlig verden 

(2020/C 193/06). 

36 Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, European Audio-visual 
Observatory, Europarådet, januar 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0a387a0a-3e5f-11ea-ba6e-01aa75ed71a1
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96 Under den næste flerårige finansielle ramme (2021-2027) er der ifølge 
Kommissionen øremærket ca. 14 millioner euro i EU-midler fra programmet Et Kreativt 
Europa37 - 2 millioner euro om året - til at støtte mediekendskab. Som angivet i Rådets 
konklusioner om mediekendskab vil det dog også blive nødvendigt at udvikle 
yderligere finansieringskilder. 

De fleste af de undersøgte projekter gav håndgribelige resultater, men mange var for 
begrænsede i omfang og rækkevidde 

97 Af de 20 projekter, vi vurderede, var ti finansieret under Horisont 2020, mens de 
andre ti var pilotprojekter og forberedende foranstaltninger finansieret af Europa-
Parlamentet (jf. tabellen i bilag III). 

98 Indkaldelsen af forslag til "Mediekundskaber for alle", som Europa-Parlamentet 
iværksatte i 2016, omfattede pilotprojekter og forberedende foranstaltninger til 
medfinansiering af innovative iværksætteridéer fra hele EU inden for mediekendskab. 
Et pilotprojekt løber over to år, efterfulgt af en treårig forberedende foranstaltning. 
Horisont 2020-projekterne er forsknings- og innovationsprojekter vedrørende meget 
tekniske aspekter af desinformationsbekæmpelsen, f.eks. brug og opdagelse af bots 
eller udvikling af en ny generation af værktøjer til indholdsverificering. 

99 I vores analyse (jf. bilag III) fandt vi håndgribelige resultater i 12 af de 
20 projekter. De fleste positive resultater blev opnået af projekter, der byggede på 
tidligere projekters resultater med henblik på at fremstille værktøjer til faktatjek, og af 
projekter vedrørende udarbejdelse af undervisnings- og læringsmateriale til 
bekæmpelse af desinformation (jf. tekstboks 4). 

                                                      
37 Ud af et samlet foreslået budget på 61 millioner euro for det tværfaglige delprogram under 

programmet Et Kreativt Europa (budgetpost 07 05 03). 
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Tekstboks 4 

Eksempler på EU-finansierede projekter, der opnåede positive 
resultater 

På grundlag af den teoretiske forskning i projekt 2 - som undersøgte, hvordan 
oplysninger genereret af algoritmer og andre softwareapplikationer deles - 
fremstillede projekt 1 som "proof of concept" et interaktivt webværktøj, der skulle 
medvirke til at øge gennemsigtigheden omkring arten, mængden og effekten af 
falske nyheder på de sociale medier og fungere som et frit tilgængeligt 
mediekendskabsværktøj.  

Projekt 11 havde til formål at skabe en flersproget (otte EU-sprog) og 
crowdsourced onlineplatform for undervisning i og læring om moderne 
propaganda. Denne foranstaltning var ledsaget af en række kontekstualiserede 
uddannelsesressourcer samt online- og offlineworkshopper og -seminarer for 
lærere, bibliotekarer og medieledere. Projektet var veltilrettelagt og gav 
håndgribelige resultater med aktiv deltagelse fra seks EU-lande. Projektet sluttede 
den 1. januar 2019, men dets platform og ressourcer er fortsat aktive. 

100 I 10 af de 20 projekter konstaterede vi imidlertid mangler, hovedsagelig 
vedrørende begrænset omfang og rækkevidde. Fro syv projekter gjaldt det, at de ikke 
nåede eller sandsynligvis ikke vil nå den tilsigtede målgruppe, og for tre projekter 
gjaldt det, at de opnåede resultater var vanskelige at kopiere, hvilket begrænsede 
deres effekt. I Tekstboks 5 beskrives en række projekter, der illustrerer disse forhold: 

Tekstboks 5 

Eksempler på EU-finansierede projekter med begrænset rækkevidde 
eller omfang 

Projekt 10 havde til formål at skabe et system, der automatisk kan opdage falsk 
information ud fra den måde, hvorpå informationen spreder sig på sociale 
netværk. Projektet var vellykket, og en onlineplatform ansatte hurtigt 
projektlederen og de personer, der var involveret i projektet, hvorved den 
erhvervede teknologien. Dette vidner om et veldefineret forskningsprojekt, der 
gav gode resultater. Det at en amerikansk onlineplatform efterfølgende 
erhvervede projektet, har imidlertid begrænset den målgruppe, der kan få gavn af 
det, og projektet bidrager ikke til udviklingen af en uafhængig EU-kapacitet i 
denne sektor. 
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Et andet projekt (14) havde fokus på kvinders repræsentation i medierne. Det 
omfattede en onlineportal med de nyheder, som kvindelige journalister og 
redaktører fandt mest relevante i deres regioner, og samtidig forsøgte man at 
faktatjekke nyheder om kvinde- og minoritetsspørgsmål. Projektet nåede et 
betydeligt publikum via Facebook og Twitter på grund af sit kønstema, men dets 
væsentligste output var et websted, der ikke længere er tilgængeligt. 

Et andet projekt (16) skulle udvikle sociale færdigheder og kritisk tænkning. Det 
bestod af forskellige uensartede elementer fokuseret på kreativitet, som ikke 
havde nogen klar indbyrdes forbindelse og kun havde en løs tilknytning til 
mediekendskab. F.eks. skabte skolebørn animation eller enkle spil, der handlede 
om at gøre rent i en gymnastiksal eller beskytte en salgsautomat. De planlagte 
aktiviteter kan ikke uden videre kopieres. 

101 Samlet set var der ikke meget dokumentation for sammenlignende analyser af 
projektresultater - især med hensyn til, hvad der havde fungeret og hvorfor. Der var 
heller ikke meget dokumentation for, at Kommissionen koordinerede udveksling af 
bedste praksis og materiale om mediekendskab i hele EU. Der mangler også en 
evalueringsramme. En sådan ramme er afgørende for den langsigtede udvikling af 
samfundets modstandsdygtighed, da den sikrer, at de indhøstede erfaringer bidrager 
direkte til fremtidige foranstaltninger, politikker og strategier. Det er vanskeligt at 
skaffe dokumentation for den direkte effekt af mediekendskabsforanstaltninger, og 
indsatsen er stadig på et tidligt udviklingsstadium38. I sine konklusioner om 
mediekendskab opfordrede Rådet til udvikling af systematiske kriterier og 
evalueringsprocesser samt en ensartet og sammenlignelig metode for 
medlemsstaternes rapportering om udviklingen af mediekendskab39. 

SOMA-projektet og EDMO-projektet tiltrak begrænset interesse fra 
mediekendskabseksperter og faktatjekkere 

102 Som angivet under EU-handlingsplanens søjle IV spiller uafhængige 
faktatjekkere og forskere en vigtig rolle, når det kommer til at få en bedre forståelse af 
de strukturer, der bærer desinformation, og de mekanismer, der har betydning for, 
hvordan desinformation udbredes online. Kommissionen finansierede projektet 
vedrørende Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis (SOMA), 
en digital platform, der skulle danne grundlag for et europæisk netværk af 
faktatjekkere. SOMA finansieres under Horisont 2020 med et samlet budget på næsten 

                                                      
38 Exploring Media Literacy Education as a Tool for Mitigating Truth Decay, RAND Corporation, 

januar 2019. 

39 Rådets konklusioner om mediekendskab i en foranderlig verden (2020/C 193/06). 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3050/RAND_RR3050.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9


 44 

 

990 000 euro. Projektet startede i november 2018 og forventes afsluttet den 30. april 
2021. 

103 Vores analyse viste, at det kun lykkedes SOMA at tiltrække to faktatjekkere, 
som er anerkendt af International Fact Checking Network40. På revisionstidspunktet 
(oktober 2020) havde SOMA 48 registrerede medlemmer. Flere af dem, vi kontaktede, 
indrømmede, at de aldrig havde brugt SOMA-platformen. Teknologien bag SOMA har 
fået positive vurderinger, men platformen anvendes stadig ikke i væsentligt omfang af 
faktatjekkermiljøet. 

104 Længe inden SOMA-projektets afslutning - og uden at afvente en evaluering for 
at indsamle og anvende de indhøstede erfaringer - iværksatte Kommissionen i juni 
2020 første fase af projektet vedrørende det europæiske observationscenter for 
digitale medier (EDMO) (denne fase har et budget på 2,5 millioner euro og løber indtil 
udgangen af 2022). Det har til formål at styrke samfundets modstandsdygtighed ved at 
samle faktatjekkere, mediekendskabseksperter og akademiske forskere med henblik 
på at forstå og analysere desinformation i samarbejde med medieorganisationer, 
onlineplatforme og fagfolk inden for mediekendskab. 

105 SOMA og EDMO har således delvis overlappende mål, og de fleste kontrahenter 
er involveret i begge projekter på samme tid. SOMA's evaluatorer foreslog en 
sammenlægning af de to projekter, men der er endnu ikke etableret nogen formelle 
forbindelser mellem dem. Der er også en risiko for overlapninger i projekternes 
finansiering, da de begge er baseret på og anvender den samme teknologi og de 
samme kommercielle produkter. 

106 EDMO er blevet præsenteret som en holistisk løsning, der gør det muligt at 
håndtere mange af de samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med 
desinformation. Ifølge EDMO's ledelse er dets synlighed blandt interessenterne dog 
stadig begrænset, fordi det er nyoprettet. Det er for tidligt at vurdere EDMO's 
effektivitet. I betragtning af interessenternes begrænsede kendskab til EDMO er det 
dog muligt, at dets resultater ikke vil matche dets meget høje ambitioner. Det aktuelle 
fokus ligger på at opbygge den nødvendige infrastruktur, og EDMO har brug for flere 
ressourcer, hvis det skal nå sine mål. 

                                                      
40 Oprettet af Poynter Institute. Det har i skrivende stund 82 aktive medlemmer. 
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107 De mediekendskabseksperter, vi interviewede, bemærkede, at 
mediekendskabsmiljøet ikke følte sig tilstrækkelig inddraget i forbindelse med EDMO. 
EDMO's rådgivende udvalg rummer en bred vifte af ekspertise fra den akademiske og 
den journalistiske verden, hvilket afspejler EU-handlingsplanens centrale fokus på at 
styrke faktatjek og støtte journalistik. Mediekendskabsmiljøet og civilsamfundet, som 
kunne skabe nyttige forbindelser mellem den akademiske verden og den politiske 
beslutningsproces, er derimod underrepræsenteret (2 ud af 19 eksperter). 
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Konklusioner og anbefalinger 
108 Vi undersøgte, om EU-handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation var 
relevant, da den blev udarbejdet, og om den leverer de ønskede resultater. Vi 
konkluderer, at EU-handlingsplanen var relevant, men ufuldstændig, og at selv om 
dens gennemførelse stort set er på rette spor med tegn på en positiv udvikling, er 
nogle resultater ikke blevet leveret som ønsket. 

109 Vi konstaterede, at EU-handlingsplanen var i overensstemmelse med 
eksperters og interessenters synspunkter og prioriteter. Den indeholder relevante, 
proaktive og reaktive foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation. Selv om 
desinformationstaktikkerne, -teknologien og -aktørerne hele tiden ændres, er EU-
handlingsplanen imidlertid ikke blevet ajourført, siden den blev fremlagt i 2018. I 
december 2020 offentliggjorde Kommissionen handlingsplanen for europæisk 
demokrati - som omfatter foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation - uden 
præcist at angive dens relation til EU-handlingsplanen for bekæmpelse af 
desinformation (jf. punkt 20-24 og 41-42). 

110 EU-handlingsplanen omfatter ikke koordineringsordninger til sikring af, at EU's 
reaktioner på desinformation er sammenhængende og står i et rimeligt forhold til 
truslernes type og omfang. EU-handlingsplanens søjler henhører under forskellige 
generaldirektorater i Kommissionen samt Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, uden 
at nogen enkelt instans har ansvaret for eller overblikket over 
kommunikationsaktiviteterne (jf. punkt 25-31). 

111 EU-handlingsplanen og handlingsplanen for europæisk demokrati er ikke 
ledsaget af en overvågnings-, evaluerings- og rapporteringsramme, hvilket undergraver 
ansvarligheden. Planerne omfatter f.eks. generiske mål, som ikke kan måles, og 
adskillige foranstaltninger, som ikke er tidsbestemte, og de indeholder ingen 
bestemmelser om evaluering. Der er kun offentliggjort én rapport om gennemførelsen 
af handlingsplanen, og den indeholder kun begrænsede resultatoplysninger. Uden 
omfattende og regelmæssig revision og ajourføring er det vanskeligt at sikre, at EU's 
indsats på dette område er effektiv og forbliver relevant. Desuden forelå der ikke 
fyldestgørende oplysninger om finansieringskilderne og de anslåede omkostninger til 
de planlagte foranstaltninger (jf. punkt 32-40). 
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Anbefaling 1 - Forbedring af koordineringen og ansvarligheden i 
forbindelse med EU-foranstaltninger til bekæmpelse af 
desinformation 

Europa-Kommissionen bør forbedre koordinerings- og ansvarlighedsrammen for sine 
foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation ved at indføre:  

a) klare ordninger for koordinering og kommunikation mellem de relevante 
tjenester, der gennemfører EU-foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation 

b) en særlig overvågnings- og evalueringsramme med klare, målbare og 
tidsbestemte foranstaltninger samt indikatorer til resultatmåling og 
evalueringsbestemmelser 

c) regelmæssig rapportering om foranstaltningernes gennemførelse, herunder 
nødvendige ajourføringer 

d) en oversigt over de vigtigste finansieringskilder og udgifterne i forbindelse med 
foranstaltningernes gennemførelse. 

Tidsramme: udgangen af 2021 for anbefaling a) og b) og medio 2023 for anbefaling c) 
og d) 

112 Under EU-handlingsplanens søjle I har EU-Udenrigstjenestens tre taskforcer for 
strategisk kommunikation forbedret EU's evne til at forudsige og reagere på 
desinformationsaktiviteter og i høj grad bidraget til effektiv kommunikation og fremme 
af EU-politikker i nabolande. Taskforcernes mandater dækker ikke i tilstrækkelig grad 
alle desinformationsaktører, herunder nye trusler (jf. punkt 45-49). 

113 Taskforcernes personale udgøres i høj grad af udstationerede nationale 
eksperter, hvilket gør det vanskeligere for EU-Udenrigstjenesten at forvalte og 
fastholde personale. StratCom-teamet har endnu ikke opfyldt sine rekrutteringsmål, og 
covid-19-krisen har øget arbejdsbyrden. Endvidere har taskforcerne ingen 
evalueringsfunktion, der gør det muligt at vurdere deres effektivitet og identificere 
områder, hvor der kan ske forbedringer (jf. punkt 53-58 og 60). 
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Anbefaling 2 - Forbedring af de operationelle ordninger i 
StratCom-afdelingen og dens taskforcer 

EU-Udenrigstjenesten bør: 

a) gøre Rådet opmærksom på nye desinformationstrusler. Den bør derefter 
gennemgå og præcisere de politikmål, der skal opfyldes af afdelingen for 
strategisk kommunikation og dens taskforcer 

b) opfylde de rekrutteringsmål, der er fastsat i EU-handlingsplanen 

c) koncentrere sine menneskelige ressourcer om de mest følsomme opgaver, f.eks. 
trusselsanalyse og trusselsudvikling, og outsource mindre følsomme 
kommunikationsaktiviteter, når disse ikke kan udføres internt på grund af 
personalemangel 

d) foretage regelmæssige evalueringer af taskforcernes operationelle aktiviteter ud 
over kommunikationskampagner. 

Tidsramme: medio 2022 

114 EUvsDisinfo-projektet har medvirket til at øge kendskabet til russisk 
desinformation. Dets placering i EU-Udenrigstjenesten rejser imidlertid spørgsmål om 
dets uafhængighed og endelige formål, da det kan opfattes som talerør for EU's 
officielle holdning (jf. punkt 61-64). 

115 Under søjle II oprettede EU-Udenrigstjenesten hurtigt systemet til hurtig 
varsling (RAS). Vi konstaterede, at RAS havde fremmet informationsudvekslingen 
mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne. RAS har imidlertid aldrig udsendt 
varslinger og er derfor ikke blevet brugt til at koordinere fælles kildeidentificering og 
reaktion som oprindelig planlagt. Hertil kommer, at det ifølge de seneste statistikker er 
et begrænset antal medlemsstater, der står for det meste af aktiviteten og 
engagementet i RAS. Der er faldende aktivitet, og samarbejdet med onlineplatforme 
og eksisterende netværk er for det meste uformelt. Desuden findes der ingen protokol 
om samarbejdet mellem RAS og onlineplatformene (jf. punkt 65-76). 



 49 

 

Anbefaling 3 - Styrkelse af medlemsstaternes og 
onlineplatformenes deltagelse i RAS 

EU-Udenrigstjenesten bør: 

a) anmode medlemsstaterne om detaljeret feedback vedrørende årsagerne til deres 
lave engagement og tage de nødvendige operationelle skridt til at afhjælpe dem 

b) anvende RAS som et system til koordinering af fælles reaktioner og tiltag 
vedrørende desinformation, som oprindelig tilsigtet 

c) foreslå onlineplatformene og medlemsstaterne en ramme for samarbejdet 
mellem RAS og onlineplatformene. 

Tidsramme: medio 2022 

116 Den eneste foranstaltning under søjle III vedrører løbende overvågning af 
kodeksen. Den fastsætter en række frivillige tiltag, som skal træffes af onlineplatforme 
og brancheorganisationer, der repræsenterer reklamebranchen. Med kodeksen har 
Kommissionen skabt en banebrydende ramme for samarbejde med onlineplatforme. I 
de indledende faser af covid-19-pandemien fik kodeksen platformene til at give 
oplysninger fra autoritative kilder en fremtrædende plads. 

117 Vores undersøgelse af kodeksen og af Kommissionens evalueringer afslørede, 
at rapporteringen fra platformene var uensartet, fordi den afhang af deres 
engagement. Hertil kommer, at de målinger, platformene skal rapportere, kun 
vedrører outputindikatorer. Platformene giver ikke adgang til datasæt, så 
Kommissionen kan ikke kontrollere de rapporterede oplysninger. Kodeksen opfylder 
således ikke sit mål om at holde onlineplatformene ansvarlige for deres tiltag og deres 
rolle vedrørende aktiv bekæmpelse af desinformation (jf. punkt 77-89). 
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Anbefaling 4 - Forbedring af overvågningen af 
onlineplatformene og styrkelse af deres ansvarlighed 

Kommissionen bør, idet den bygger på nylige initiativer såsom handlingsplanen for 
europæisk demokrati: 

a) foreslå, at der pålægges signatarerne yderligere forpligtelser for at afhjælpe de 
konstaterede svagheder i evalueringerne af kodeksen 

b) forbedre overvågningen af onlineplatformenes aktiviteter til bekæmpelse af 
desinformation ved at fastsætte meningsfulde KPI'er 

c) indføre en procedure for validering af oplysningerne fra onlineplatformene. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

118 Under EU-handlingsplanens søjle IV konstaterede vi, at der var talrige initiativer 
fra EU og medlemsstaterne, som omhandlede mediekendskab, og et væld af 
politikdokumenter, der ikke er organiseret under en overordnet 
mediekendskabsstrategi, som omfatter bekæmpelse af desinformation (jf. punkt 95). 

119 De fleste aktiviteter i forbindelse med EU's mediekendskabsuge i 2019 fandt 
sted i blot to medlemsstater, hvilket i væsentlig grad begrænsede initiativets 
potentiale til at skabe øget bevidsthed. I vores analyse af 20 projekter vedrørende 
desinformation fandt vi håndgribelige resultater i 12 projekter. De fleste positive 
resultater blev opnået af projekter, der byggede på tidligere projekters resultater med 
henblik på at fremstille værktøjer til faktatjek eller undervisningsmateriale. De 
væsentlige mangler, vi konstaterede i 10 projekter, vedrører aktiviteternes 
begrænsede omfang og rækkevidde (jf. tekstboks 3 samt punkt 94 og 97-101). 
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Anbefaling 5 - Vedtagelse af en EU-strategi vedrørende 
mediekendskab, der omfatter bekæmpelse af desinformation 

Kommissionen bør vedtage en mediekendskabsstrategi med bekæmpelse af 
desinformation som en integreret del. Med henblik på at sikre bedre bekæmpelse af 
desinformation ved hjælp af mediekendskabsforanstaltninger og reducere 
fragmenteringen på området bør denne strategi indeholde: 

a) en oversigt - der regelmæssigt ajourføres i samarbejde med Ekspertgruppen om 
Mediekendskab - over de vigtigste mediekendskabspraksis og -foranstaltninger i 
EU og medlemsstaterne 

b) klare mål baseret på systematisk og regelmæssig forskning i mediekendskab og 
påvirkning fra medier og digitale platforme, ledsaget af et sæt indikatorer til 
måling af resultater 

c) de nødvendige koordineringsmekanismer til at skabe synergier mellem 
projekterne. 

Tidsramme: udgangen af 2022 

120 Uafhængige faktatjekkere og forskere spiller en vigtig rolle, når det kommer til 
at få en bedre forståelse af desinformation. Indtil videre har Kommissionens 
bestræbelser på at udvikle et europæisk netværk af faktatjekkere (Social Observatory 
for Disinformation and Social Media Analysis (SOMA)) ikke formået at tiltrække den 
store opmærksomhed fra dette miljø. Det europæiske observationscenter for digitale 
medier (EDMO) skal efter planen erstatte SOMA, men begge projekter kørte parallelt 
på revisionstidspunktet. EDMO's synlighed blandt interessenterne er stadig begrænset, 
hvilket ikke rimer med dets ambition om at levere en holistisk løsning på de 
samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med desinformation. Endvidere er 
mediekendskabsmiljøet og civilsamfundet, som kunne skabe vigtige forbindelser 
mellem den akademiske verden og den politiske beslutningsproces, ikke 
velrepræsenteret i EDMO's rådgivende udvalg (jf. punkt 102-107) 
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Anbefaling 6 - Sikring af, at EDMO sættes i stand til at opfylde 
sine ambitiøse mål 

For at sikre, at EDMO kan opfylde sine ambitiøse mål, bør Kommissionen: 

a) indsamle erfaringerne fra SOMA-projektet, når det er afsluttet, og anvende dem i 
EDMO 

b) sørge for øget repræsentation af mediekendskabsmiljøet og civilsamfundet i 
EDMO's rådgivende udvalg 

c) øge kendskabet til EDMO blandt interessenterne, navnlig faktatjekkere og 
mediekendskabseksperter. 

Tidsramme: udgangen af 2021 

Vedtaget af Afdeling III, der ledes af Bettina Jakobsen, medlem af Revisionsretten, i 
Luxembourg den 27. april 2021. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Formand 
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Bilag 

Bilag I - De vigtigste afdelinger og kontorer i EU-institutionerne, 
der bekæmper desinformation 

 Ansvarsområder 

Tjenesten for EU's Optræden 
Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) 

Ansvarlig for StratCom-taskforcerne (East StratCom-taskforcen 
siden 2015 og siden midten af 2017 taskforcen for Syd, der 
dækker Mellemøsten og Nordafrika (maj 2017), og taskforcen 
for Vestbalkan (juli 2017). EU-Udenrigstjenesten er også 
ansvarlig for at vedligeholde og styre den digitale platform i 
systemet til hurtig varsling og styrke opdagelses- og 
analysekapaciteten. I 2020 oprettede den en ny afdeling for 
strategisk kommunikation bestående af taskforcerne og andre 
relevante instanser. 

Generaldirektoratet for 
Kommunikationsnet, Indhold og 
Teknologi (GD CNECT) 

Leder aktiviteterne vedrørende kodeksen, oprettelsen af et 
uafhængigt netværk af faktatjekkere og forskere og aktioner til 
støtte for mediekendskab og cybersikkerhed. GD CNECT 
gennemfører også projekter finansieret af Europa-Parlamentet 
og FoI-projekter finansieret under Horisont 2020-programmet. 

Generaldirektoratet for 
Kommunikation 
(GD COMM) 

Er ansvarligt for netværket til bekæmpelse af desinformation (et 
internt forum for tæt samarbejde mellem alle 
generaldirektoraterne, EU-Udenrigstjenesten, Europa-
Parlamentet og EU-repræsentationerne i medlemsstaterne). Er 
også ansvarligt for proaktiv og objektiv kommunikation om EU's 
værdier og politikker og for offentlige oplysningsaktiviteter. 

Generaldirektoratet for Retlige 
Anliggender og Forbrugere 
(GD JUST) 

Ydede bidrag med relation til grundlæggende rettigheder og 
demokratiaspekter i forbindelse med de vigtigste output 
vedrørende desinformation. Ledte udarbejdelsen af 
Kommissionens valgpakke, der blev udsendt i september 2018. 

Europa-Kommissionens 
Generalsekretariat 

Har til opgave at koordinere gennemførelsen af 
foranstaltningerne i EU-handlingsplanen. 

Europa-Parlamentet 
(GD for Kommunikation) 

Indgår i netværket for intern koordinering, udarbejder 
modfortællinger og finansierer forberedende foranstaltninger, 
der skal gennemføres af EU-Udenrigstjenesten og 
medlemsstaterne under direkte forvaltning. 

Kommissionens 
repræsentationer Udarbejder lokalt tilpassede meddelelser og anvender bl.a. 

specifikke værktøjer til at bekæmpe myter og formidle fakta. Europa-Parlamentets 
forbindelseskontorer 

Kilde: Europa-Kommissionen. 
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Bilag II - EU's udgifter til bekæmpelse af desinformation (i euro) 

 
Kilde: Revisionsretten baseret på oplysninger fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020
19 06 01 Kommissionen (FPI) Oplysningstiltag vedrørende EU's eksterne forbindelser 298 200 298 200
19 06 77 01 Forberedende foranstaltning (FPI) Den forberedende foranstaltning "StratCom Plus" 1 100 000 3 000 000 4 000 000 8 100 000
1200 EU-Udenrigstjenesten Kontraktansatte 1 187 000 1 128 942 2 098 697 2 159 748 6 574 387
2214 EU-Udenrigstjenesten Kapaciteten for Strategisk Kommunikation 800 000 2 000 000 2 000 000 4 800 000
09 04 02 01 Horisont 2020 Lederskab inden for informations- og kommunikationsteknologi 3 115 736 2 879 250 10 885 524 16 880 510
09 03 03 CEF - Telekommunikation Det europæiske observationscenter for digitale medier 2 500 000 2 500 000
09 05 77 04 Pilotprojekt Pilotprojektet "Mediekundskaber for alle" 245 106 500 000 745 106
09 05 77 06 Forberedende foranstaltning Den forberedende foranstaltning "Mediekundskaber for alle" 499 290 500 000 500 000 1 499 290

EFR 08 02 01 01 Horisont 2020 Styrkelse af frontlinjeforskningen - Det Europæiske Forskningsråd 1 980 112 1 931 730 149 921 150 000 4 211 763
FPI 19 02 01 00 IcSP Bekæmpelse af desinformation i det sydlige og østlige Ukraine 1 934 213 1 934 213

33 02 01 Programmet for rettigheder, 
l igestil l ing og unionsborgerskab Undersøgelse om indvirkningen af nye teknologier på frie og retfærdige valg 350 000 350 000

33 02 01 Programmet for rettigheder, 
l igestil l ing og unionsborgerskab

Aktiviteter til fremme af unionsborgerskabsrettigheder (f.eks. et arrangement inden for 
valgsamarbejdsnetværket eller relateret til rapporten om unionsborgerskab) 

376 000 376 000

34 02 01 Programmet for rettigheder, 
l igestil l ing og unionsborgerskab

Undersøgelser og forskning vedrørende specifikke områder af unionsborgerskabet (netværket 
af akademikere og andre)

434 000 434 000

16 03 02 03 Aktionsbudget Online og trykte informations- og kommunikationsværktøjer 91 603 62 249 153 852
16 03 01 04 Aktionsbudget Kommunikation i Kommissionens repræsentationer, borgerdialog og partnerskabsaktioner 132 000 132 000
08 02 05 00 GD COMM Horisontale aktiviteter under Horisont 2020 110 000 110 000

GD DIGIT for EU-
Udenrigstjenesten 26 03 77 09 

Den forberedende foranstaltning 
"Løsninger ti l  dataanalyse ti l  brug 
for beslutningsprocessen"

251 421 251 421

I ALT 5 095 848 2 176 836 4 716 171 14 563 756 10 634 134 12 163 997 49 350 742

GD COMM

GD CNECT

GD JUST

Budgetpost Finansieres via I alt

EU-Udenrigstjenesten

TitelEnhed
Budgettildeling
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Bilag III - Vurdering af projekter til bekæmpelse af desinformation (pilotprojekter, forberedende 
foranstaltninger, Horisont 2020) 

Projekt Projekttype Lande Projektvarighed 
(faktisk) Status 

Direkte 
forbindelse 

til andre 
projekter 

Tilskudsbeløb 
(euro) 

Var Kommissionens overvågning 
tilstrækkelig? 

Kriterium 1  
Forbindelse til desinformation 

Kriterium 2 
Konkrete og bæredygtige 

resultater 

Kriterium 3  
Passende omfang og rækkevidde 

1 Horisont 2020 

Det Forenede 
Kongerige (mållande: 

Tyskland, Frankrig, 
Polen, Sverige, 
Det Forenede 

Kongerige/Brasilien, 
Canada, Kina, Mexico, 
Rusland, Ukraine, USA, 

Taiwan) 

Jan. 2016- 
dec. 2020 I gang Ja 1 980 112 

Der var både løbende rapportering og 
uafhængig rapportering i form af en revision 

og en videnskabelig rapport.  
    

Projektet udarbejdede primært 
forskningsdokumenter. De fleste 

præsentationer af disse dokumenter har fundet 
sted uden for EU. Med Det Forenede 

Kongeriges udtræden af EU er det uklart, 
hvordan denne forskning fortsat vil gavne EU.   

2 Horisont 2020 Det Forenede 
Kongerige  Juli 2017-jan. 2019 Afsluttet Ja 149 921 Der var både løbende rapportering og 

uafhængig rapportering i form af en revision.      

Der er intet, der tyder på, at projektet vil 
omfatte mere end et "proof of concept", og 

skulle det gøre det, er det uklart, om 
offentligheden vil få lige så meget gavn af det 

som den private sektor, hvis slutproduktet 
markedsføres.  

3 Horisont 2020 Grækenland  Jan. 2016- 
dec. 2018 Afsluttet Ja 3 115 737 Der foreligger en uafhængig ekspertudtalelse 

og overvågningsrapporter.     

Det værktøj, som projektet udviklede, var 
primært målrettet eksperter og var ikke 

brugervenligt nok for den brede offentlighed 
(der var behov for to efterfølgende projekter til 

at afgrænse resultater og øge projektets 
omfang og rækkevidde). 

4 Horisont 2020 Italien Jan. 2018- 
dec. 2020 I gang Nej 2 879 250 

Projektet er stadig i gang. Løbende 
rapportering foretaget som led i en første 

vurdering.  
  

Det er en svaghed, at en af 
softwarekomponenterne er 

forældet, og at projektet ikke 
anvendte de nyeste metoder på 

dette område. 

  

5 Horisont 2020 

Irland, Grækenland, 
Italien, Cypern, Østrig, 
Portugal, Rumænien 

og Det Forenede 
Kongerige  

Jan. 2018- 
nov. 2021 I gang Ja 2 454 800 

En uafhængig fjernevaluering blev 
gennemført i juli 2020 med støtte fra GD 

CNECT. 
  

Et velforvaltet projekt, men der er 
behov for nogle korrigerende 

foranstaltninger for at fokusere på 
nøglekomponenter, og formidlingen 
og udnyttelsen skal udformes mere 

detaljeret. 

Der er svagheder i gennemførelsen af 
strategierne vedrørende formidling og 

kommerciel udnyttelse. 

6 Horisont 2020 Tjekkiet, Irland, 
Spanien, Østrig 

Dec. 2018- 
nov. 2021 I gang Ja 2 753 059 En uafhængig fjernevaluering er ved at blive 

gennemført (startede i august 2020).     
Der er usikkerhed om, hvordan de 

centraliserede onlineplatforme vil interagere 
med værktøjet. 

7 Horisont 2020 

Frankrig, Italien, 
Polen, Rumænien og 

Det Forenede 
Kongerige 

Dec. 2018- 
nov. 2021 I gang Ja 2 505 027 

Tre individuelle evalueringer blev gennemført 
i december 2019, og en samlet vurdering blev 

foretaget i februar 2020. En 
projektgennemgang blev endvidere 

gennemført mellem januar og april 2020. 

      

8 Horisont 2020 Danmark, 
Grækenland, Italien 

(nov. 2018- 
april 2021) I gang Ja 987 438 

Projektet blev gennemgået af 3 uafhængige 
kontrollanter og evalueret af den 

projektansvarlige. 
  

Projektet er stadig i gang og 
gennemføres parallelt med et 

tilsvarende projekt på området. 
  

9 Horisont 2020 

Belgien, Bulgarien (C), 
Tyskland, Grækenland, 

Frankrig, Det 
Forenede Kongerige  

Dec. 2018- 
nov. 2021 I gang Ja 2 499 450 I begyndelsen ingen input eller koordinering 

fra Kommissionens side.   

Resultaterne afprøves i 
prototypestadiet. Dette kan 
indebære risici. Der er ingen 

vejledning fra Kommissionen, og 
idéerne til at gøre resultaterne 
bæredygtige, er begrænset til 

partnerinitiativer, der er knyttet til 
disse partneres egne individuelle 

kontakter/partnere/kunder.  

  

10 Horisont 2020 Schweiz/Det Forenede 
Kongerige  

Sep. 2018- 
nov. 2019 
(oprindelig  
feb. 2020) 

Afsluttet Ja 150 000 

Efter anmodning fra Revisionsretten gjorde 
den projektansvarlige en god indsats for at 

indsamle de oplysninger, der var nødvendige 
for at fastslå, hvordan resultaterne blev 

udnyttet.  

    Resultaterne blev hovedsagelig udnyttet af en 
amerikansk virksomhed. 

11 Pilotprojekt 
Belgien, Rumænien, 
Frankrig, Kroatien, 
Polen, Finland, USA 

Jan. 2018-jan. 2019  Afsluttet Nej 125 000 
Projektet blev overvåget ved hjælp af 
forskellige kvalitative og kvantitative 

indikatorer. 
      

12 Pilotprojekt 
Spanien, Italien, 

Malta, Portugal, Det 
Forenede Kongerige 

2016 Afsluttet Ja 171 057 Kommissionens overvågning var ikke tydelig.   Bæredygtige kurser blev kun udviklet 
i ét ud af fem lande. 

Begrænset rækkevidde af projekternes 
resultater. 
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Projekt Projekttype Lande Projektvarighed 
(faktisk) Status 

Direkte 
forbindelse 

til andre 
projekter 

Tilskudsbeløb 
(euro) 

Var Kommissionens overvågning 
tilstrækkelig? 

Kriterium 1  
Forbindelse til desinformation 

Kriterium 2 
Konkrete og bæredygtige 

resultater 

Kriterium 3  
Passende omfang og rækkevidde 

13 Pilotprojekt 

Belgien, Grækenland, 
Spanien, Italien, 
Letland, Litauen, 

Ungarn, Malta, Østrig, 
Polen, Portugal, 

Rumænien, Slovakiet  

2017 Afsluttet Nej 118 445 
Der var løbende rapportering, og en teknisk 
rapport og en uafhængig endelig evaluering 

blev udarbejdet. 
    

Bekymringer over bæredygtighed. Projektets 
endelige selvevaluering fremhævede manglen 

på en overordnet mediekendskabsstrategi.  

14 Pilotprojekt Polen Juli 2018-juni 2019 Afsluttet Nej 127 590 Der foreligger kun en vurdering på én side, 
som ikke analyserer resultaterne. 

Projektet blander faktatjek med 
kvinders rettigheder og sexisme, og 
forbindelsen til desinformation er 

svag. 

Det websted, projektet udviklede, er 
ikke længere i brug.   

15 Pilotprojekt Belgien, Østrig, 
Portugal 2017 Afsluttet Nej 122 815     Der var brainstorming og hvidbøger, 

men ingen værktøjskasse. 
Projektet blev afbrudt på grund af 

koordinatorens insolvens. 

16 Pilotprojekt 
Danmark, Irland, 

Grækenland, Cypern 
og Portugal 

Juli 2018-juni 2019 Afsluttet Nej 131 150 
Der er ingen dokumentation for løbende 

overvågning. Den endelige vurdering er på 
133 ord og indeholder ingen anbefalinger. 

Projektet omhandler kreativ 
tænkning generelt. Output/resultater er ikke målbare. Projektet var enkeltstående og kan ikke uden 

videre kopieres eller videreføres. 

17 Forberedende 
foranstaltning 

Belgien, Bulgarien, 
Tyskland, Spanien, 

Kroatien, Rumænien, 
Italien, Letland  

Juli 2019-aug. 2020  
forlængelse drøftet I gang Nej 124 546,72 En foreløbig rapport om den tekniske 

gennemførelse blev udarbejdet.       

18 Forberedende 
foranstaltning 

Danmark, Tyskland, 
Spanien, Frankrig, 

Italien, Nederlandene, 
Polen og Finland 

2018 I gang Ja 214 556 Projektet overvågede foranstaltninger nøje 
ved hjælp af klart definerede indikatorer.       

19 Forberedende 
foranstaltning 

Spanien, Frankrig, 
Rumænien, Sverige 2018 I gang Ja 159 380 

Projektet er stadig i gang, og den tekniske 
rapport er af god kvalitet. En uafhængig 

rapport vil også blive udarbejdet.  
      

20 Forberedende 
foranstaltning 

Grækenland, Spanien, 
Litauen, Finland 

Aug. 2019- 
aug. 2020  

(forlængelse 
drøftet) 

I gang Nej 86 630 

Ifølge rapporteringen skulle der først 
foreligge en midtvejsevalueringsrapport efter 

syv måneder. Nogle dokumenter var ikke 
umiddelbart tilgængelige og skulle sendes pr. 

post.  

    Projektet har svært ved at udfylde et 
finansieringshul. 

 

Ikke opfyldt 
Delvis opfyldt 
Opfyldt 
IKKE RELEVANT 

Kilde: Revisionsretten.  
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Bilag IV - Vurdering af foranstaltningerne i EU-handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation 
EU-handlingsplan Er foranstaltningen klart defineret? Har foranstaltningen en tidsfrist? Hvem er ansvarlig? 

Foranstaltning 1: Navnlig i lyset af valget til Europa-Parlamentet i 
2019, men også med et længere perspektiv for øje, vil den 
højtstående repræsentant i samarbejde med medlemsstaterne 
styrke taskforcerne for strategisk kommunikation og EU-
delegationerne ved at tilføre flere medarbejdere og værktøjer, 
som er nødvendige for at kunne opdage, analysere og blotlægge 
desinformationsaktiviteter. Medlemsstaterne bør, hvor det er 
relevant, også ajourføre deres nationale kapacitet på dette 
område og støtte de nødvendige ressourcetilførsler til 
taskforcerne for strategisk kommunikation og EU-delegationerne. 

Ja - at ansætte flere personer og indkøbe 
værktøjer 

I lyset af valget til Europa-Parlamentet i 2019, men 
også med et længere perspektiv for øje. 

Den højtstående repræsentant og 
medlemsstaterne 

Foranstaltning 2: Den højtstående repræsentant vil revurdere 
mandatet for taskforcerne for strategisk kommunikation for 
Vestbalkan og Syd med henblik på at sætte dem i stand til at 
bekæmpe desinformation effektivt i disse regioner. 

Ja - at revurdere mandatet Ingen frist Den højtstående repræsentant 

Foranstaltning 3: Senest i marts 2019 vil Kommissionen og den 
højtstående repræsentant i samarbejde med medlemsstaterne 
oprette et system til hurtig varsling, som skal imødegå 
desinformationskampagner og arbejde tæt sammen med 
eksisterende netværk, Europa-Parlamentet samt NATO og G7's 
mekanisme for hurtig reaktion. 

Ja - at oprette et system til hurtig varsling Marts 2019 Kommissionen og den højtstående 
repræsentant 

Foranstaltning 4: Med henblik på det kommende valg til Europa-
Parlamentet vil Kommissionen i samarbejde med Europa-
Parlamentet øge sine kommunikationsaktiviteter om EU's værdier 
og politik. Medlemsstaterne bør styrke deres egne 
kommunikationsaktiviteter på dette område betydeligt. 

Nej - Det er uklart, hvad "øge 
kommunikationsaktiviteter" betyder - flere 

artikler og flere pressemeddelelser? 
Med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019 Kommissionen i samarbejde med Europa-

Parlamentet og medlemsstaterne 

Foranstaltning 5: Kommissionen og den højtstående 
repræsentant vil i samarbejde med medlemsstaterne styrke den 
strategiske kommunikation i Unionens nabolande. 

Nej - Det er uklart, hvordan den strategiske 
kommunikation kan styrkes Ingen frist 

Kommissionen og den højtstående 
repræsentant i samarbejde med 

medlemsstaterne 
Foranstaltning 6: Kommissionen vil sikre tæt og løbende 
overvågning af kodeksens gennemførelse. Såfremt der er behov 
for det, og navnlig i forbindelse med valget til Europa-
Parlamentet, vil Kommissionen presse på for at opnå hurtig og 
effektiv overholdelse. Kommissionen vil foretage en grundig 
vurdering af kodeksens første 12-måneders periode. Hvis 
gennemførelsen og virkningen af kodeksen ikke er 
tilfredsstillende, kan Kommissionen foreslå yderligere tiltag, 
herunder tiltag af lovgivningsmæssig karakter. 

Ja - Kommissionen skal overvåge og 
foretage en grundig vurdering 

Såfremt der er behov for det og navnlig i lyset af 
valget til Europa-Parlamentet i 2019. Kommissionen 
vil foretage en grundig vurdering af kodeksens første 

12-måneders periode. 

Kommissionen 
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EU-handlingsplan Er foranstaltningen klart defineret? Har foranstaltningen en tidsfrist? Hvem er ansvarlig? 
Foranstaltning 7: Navnlig i lyset af valget til Europa-Parlamentet i 
2019, men også på længere sigt, vil Kommissionen og den 
højtstående repræsentant i samarbejde med medlemsstaterne 
iværksætte kampagner målrettet offentligheden og tilbyde 
uddannelse til medier og offentlige meningsdannere i Unionen og 
dens nabolande med henblik på at udbrede kendskabet til de 
negative virkninger af desinformation. Indsatsen for at støtte 
uafhængige mediers arbejde og kvalitetsjournalistik samt 
forskning i desinformation fortsættes med henblik på at finde en 
bred løsning på dette fænomen. 

Delvis - Kommissionen skal iværksætte 
kampagner og tilbyde uddannelse, men det 

er uklart, hvad den bør gøre for at støtte 
medier og forskning. 

Navnlig i lyset af valget til Europa-Parlamentet i 
2019, men også på længere sigt. 

Kommissionen og den højtstående 
repræsentant i samarbejde med 

medlemsstaterne 

Foranstaltning 8: Medlemsstaterne bør i samarbejde med 
Kommissionen støtte oprettelsen af tværfaglige grupper af 
uafhængige faktatjekkere og forskere, som har specifik viden om 
det lokale informationsmiljø med henblik på at opdage og 
blotlægge desinformationskampagner på tværs af forskellige 
sociale netværk og digitale medier. 

Nej - Det er uklart, hvordan 
medlemsstaterne bør støtte oprettelsen af 

grupper af faktatjekkere og forskere 
Ingen frist Kommissionen og medlemsstaterne 

Foranstaltning 9: I forbindelse med mediekendskabsugen, der 
afholdes i marts 2019, vil Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne støtte grænseoverskridende samarbejde 
mellem mediekendskabsfagfolk samt lanceringen af værktøjer til 
fremme af mediekendskab til brug for offentligheden. 
Medlemsstaterne bør også hurtigst muligt gennemføre de 
bestemmelser i det ændrede direktiv om audiovisuelle 
medietjenester, der handler om mediekendskab. 

Nej - Det er uklart, hvordan Kommissionen 
kan støtte grænseoverskridende 

samarbejde mellem mediekendskabsfagfolk 
i løbet af én uge. Handlingsplanens 

opfordring til at gennemføre det ændrede 
direktiv om audiovisuelle medietjenester er 
netop blot en opfordring. Handlingsplanen 
har ingen juridiske betydning for fristerne i 

direktivet (udgangen af 2022). 

Marts 2019 Kommissionen og medlemsstaterne 

Foranstaltning 10: I lyset af det kommende valg til Europa-
Parlamentet i 2019 bør medlemsstaterne sikre effektiv opfølgning 
på valgpakken, navnlig henstillingen. Kommissionen vil nøje 
overvåge gennemførelsen af denne pakke og om nødvendigt yde 
relevant støtte og rådgivning. 

Nej - Det er uklart, hvordan der bør følges 
op på valgpakken - evaluering, retlige 

ændringer? 
I lyset af valget til Europa-Parlamentet i 2019 Kommissionen og medlemsstaterne 

 

Ja 
Nej 
Delvis 

Kilde: Revisionsretten. 
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Bilag V - Kodeksen om desinformation 
Kodeksen om desinformation er et sæt forpligtelser til at bekæmpe desinformation, 
som repræsentanter for onlineplatforme, førende sociale netværk, annoncører og 
reklamebranchen frivilligt har påtaget sig. Udarbejdelsen af kodeksen blev støttet og 
fremmet af Europa-Kommissionen. Det var første gang, store aktører i industrien 
vedtog at handle i fællesskab for at bekæmpe udbredelsen af desinformation på 
internettet. 

Blandt de første signatarer i oktober 2018 var Facebook, Google, Twitter og Mozilla 
samt en række annoncører og reklamebrancheorganisationer. Microsoft undertegnede 
kodeksen i maj 2019, efterfulgt af TikTok i juni 2020. Der er i skrivende stund 
16 signatarer. 

Kodeksens forpligtelser er fordelt på fem søjler: 

o granskning af placeringen af reklamer 

o politiske annoncer og problemorienterede annoncer 

o tjenesters integritet  

o styrkelse af forbrugerne 

o styrkelse af forskersamfundet. 

Kodeksen har også et bilag, der beskriver de bedste praksis, som signatarerne vil 
anvende med henblik på at opfylde deres forpligtelser. Signatarerne har udarbejdet 
individuelle køreplaner for deres gennemførelse af kodeksen. 

Eftersom kodeksen er frivillig, er der ingen sanktioner for manglende opfyldelse af 
forpligtelserne. Det er derfor vigtigt at overvåge signatarernes fremskridt med hensyn 
til at opfylde dem. Mellem januar og maj 2019 kontrollerede Europa-Kommissionen 
Facebooks, Googles og Twitters opfyldelse af forpligtelserne, navnlig i relation til 
integriteten af valget til Europa-Parlamentet. De tre platforme rapporterede månedligt 
om de foranstaltninger, de havde truffet vedrørende granskning af placeringen af 
reklamer, sikring af gennemsigtighed i politiske og emnebaserede reklamer og 
bekæmpelse af falske konti og ondsindet brug af bots. Med henvisning til kodeksen 
anmodede Kommissionen også signatarerne om fem sæt rapporter om de 
foranstaltninger, de havde truffet for at bekæmpe desinformation under 
covid-19-pandemien. 

Disse rapporter foreligger på Kommissionens websted sammen med Kommissionens 
vurdering. 
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Bilag VI - Kronologisk oversigt over de vigtigste EU-foranstaltninger som reaktion på den covid-19-relaterede 
pandemi og "infodemi" i 2020 

 
Kilde: Revisionsretten. 
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Akronymer og forkortelser 
EDMO: Det europæiske observationscenter for digitale medier 

ERGA: Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester 

EU-handlingsplanen: EU-handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation 

EU-Udenrigstjenesten: Tjenesten for EU's Optræden Udadtil 

EUvsDisinfo: Flagskibsprojektet under EU-Udenrigstjenestens East StratCom-taskforce. 
Taskforcen blev oprettet i 2015 for bedre at kunne forudsige, imødegå og reagere på 
Den Russiske Føderations igangværende desinformationskampagner med indvirkning 
på EU, dets medlemsstater og lande i det fælles naboområde. 

RAS: Systemet til hurtig varsling 

SOMA: Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis 

StratCom: Strategisk kommunikation 
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Glossar 
Algoritmer: En proces eller et sæt regler, som en computer anvender til beregninger 
eller andre problemløsningsoperationer. 

Bot: En automatiseret softwareapplikation, der er programmeret til at udføre 
bestemte opgaver. 

Desinformation: Formidling af falske eller vildledende oplysninger med henblik på at 
føre nogen bag lyset. 

Infodemi: En overflod af oplysninger - nogle af dem korrekte og nogle af dem falske - 
der kan bruges til at skjule eller fordreje fakta. 

Internettroll: En person, der på sociale netværk opslår fornærmende meddelelser, ofte 
med skældsord eller andre former for stødende sprog. 

Mediekendskab: Evnen til at tilgå, forstå og interagere med medier og 
kommunikation. 

Misinformation: Formidling af falske eller vildledende oplysninger, enten i god tro eller 
med henblik på at føre nogen bag lyset. 

Strategisk kommunikation: Koordineret og sammenhængende kommunikation med 
henblik på at nå en organisations specifikke mål. 

Wiki: Et samarbejdswebsted, hvor alle brugere kan tilføje og redigere indhold. 
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EUROPA-KOMMISSIONENS OG EU-UDENRIGSTJENESTENS SVAR PÅ DEN 

EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING: "DESINFORMATION MED 

INDVIRKNING PÅ EU: TACKLET, MEN IKKE TÆMMET" 

 

 

RESUMÉ 

I. Den Europæiske Union (EU) har anerkendt desinformation og udenlandsk indblanding som en 

vigtig udfordring for demokratiet og samfundet, både i EU og globalt. Siden 2015 har EU øget sin 

indsats for at tackle disse fænomener. Der er til dette formål blevet udstedt forskellige politiske 

dokumenter, herunder handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation fra 2018 (handlingsplanen 

fra 2018). EU vurderer fortsat de konstant skiftende trusler på dette område og sigter mod at støtte 

partnerlande rundt om i verden med at tackle dem.  

EU sigter mod at tilpasse sin tilgang til denne udvikling for at sikre en sammenhængende, omfattende 

og effektiv ramme for bekæmpelse af desinformation og udenlandsk indblanding under fuld 

overholdelse af de grundlæggende frihedsrettigheder. 

III. Handlingsplanen fra 2018 er sammen med andre politiske dokumenter fortsat en af de centrale 

søjler i EU's politik for bekæmpelse af desinformation. Handlingsplanen var unik på 

vedtagelsestidspunktet og er det stadig, idet den ser på desinformation fra forskellige vinkler og 

udpeger centrale indsatsområder. Den giver mulighed for øjeblikkelige kortsigtede reaktioner på 

desinformationskampagner samt langsigtede investeringer, der styrker samfundets 

modstandsdygtighed.  

Handlingsplanen er et omfattende dokument, der udelukkende fokuserer på desinformation, og som 

derfor fremhæver den betydning, som EU tillægger denne udfordring. Den understreger også EU's 

mål om at samarbejde med alle interessenter, herunder fra civilsamfundet og den private industri, om 

at udvikle en strategi for hele samfundet. Værdien af internationalt samarbejde fremhæves og danner 

grundlaget for et øget samarbejde med vigtige partnere som NATO og G7. 

IV. Med udgangspunkt i handlingsplanen fra 2018 og de skridt, der er taget for at gennemføre den, 

har Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten udstedt politiske dokumenter såsom den fælles 

meddelelse fra 2020 om covid-19-desinformation (JOIN(2020) 8 final) og handlingsplanen for 

europæisk demokrati. Disse dokumenter bygger på de resultater, der er opnået med handlingsplanen 

fra 2018, og gentager mange af dens punkter. Da der ikke er tale om en formel ajourføring af 

handlingsplanen fra 2018, betragtes disse dokumenter derfor som en videreudvikling af 

handlingsplanen fra 2018. Handlingsplanen for europæisk demokrati fastsætter foranstaltninger til at 

fremme frie og retfærdige valg, styrke mediefrihed og bekæmpe desinformation. Den tager i den 

forbindelse hensyn til handlingsplanen fra 2018 og den fælles meddelelse fra 2020 om covid-19-

desinformation. I handlingsplanen for europæisk demokrati gentages mange af opfordringerne i 

handlingsplanen fra 2018, herunder samarbejdet med internationale partnere og behovet for en 

yderligere styrkelse af den analytiske kapacitet på europæisk og nationalt plan. I handlingsplanen for 

europæisk demokrati tages også hensyn til de fremskridt, der til dato er gjort på grundlag af 

handlingsplanen fra 2018, og den bør derfor betragtes som en forlængelse af den politiske ramme, der 

er fastsat i handlingsplanen fra 2018. Handlingsplanen for europæisk demokrati og den fælles 

meddelelse fra 2020 om covid-19-desinformation blev vedtaget efter revisionens afslutning og lå 

derfor uden for dens anvendelsesområde.  

V. EU-Udenrigstjenesten mener, at manglen på et overordnet, enkelt mandat fra Rådet ikke har 

hindret udviklingen eller driften af afdelingen for strategisk kommunikation og dens taskforcer, 

herunder tilpasningen til nye og aktuelle spørgsmål. Ethvert nyt konsolideret mandat vil skulle 

afspejle den samme grad af politisk støtte, som oprindeligt kom til udtryk i Det Europæiske Råds 

mandat fra 2015. 
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VI. EU-Udenrigstjenesten understreger, at EUvsDisinfo-projektet, der er blevet oprettet som en 

direkte gennemførelse af Det Europæiske Råds mandat fra 2015, er unikt. EUvsDisinfo-projektet har 

stor værdi for EU-Udenrigstjenesten og EU-institutionerne som helhed, da det øger bevidstheden om 

den stadigt voksende trussel fra desinformationskampagner. De udfordringer, som desinformation og 

relaterede trusler udgør, udvikler sig, og det er derfor kun naturligt regelmæssigt at revidere tilgangen 

til disse. 

EU-Udenrigstjenesten mener, at oprettelsen af varslingssystemet var et vigtigt element i udviklingen 

af dens strategi for bekæmpelse af desinformation. Faktisk er varslingssystemet det eneste forum i 

EU's institutionelle system, hvor desinformationseksperter fra EU-institutionerne og medlemsstaterne 

samarbejder om at tackle desinformationsrelaterede spørgsmål. EU-Udenrigstjenesten glæder sig 

over, at et stort antal medlemsstater deltager aktivt, og den opfordrer andre til at intensivere deres 

aktiviteter. 

VII. I vurderingen af adfærdskodeksen om desinformation, der blev offentliggjort i september 2020 

(adfærdskodeksen), erkendes det, at adfærdskodeksen bør forbedres yderligere på flere områder. 

Resultaterne af vurderingen støttede to af Kommissionens politiske initiativer, der blev vedtaget i 

slutningen af 2020 — handlingsplanen for europæisk demokrati og retsakten om digitale tjenester — 

som bl.a. har til formål at styrke bekæmpelsen af desinformation ved at etablere en 

samreguleringsramme for gennemsigtighed og ansvarlighed og dermed afhjælpe de påpegede 

mangler. 

VIII. Den første fase med støtte til og observation af projekter om mediekendskab på græsrodsniveau 

gennem pilotprojektet om mediekendskab for alle og forberedende foranstaltninger viste et 

fragmenteret landskab, som dog afspejler medlemsstaternes behov. Siden da har Kommissionen 

videreudviklet sit arbejdsprogram om mediekendskab inden for rammerne af programmet Et Kreativt 

Europa. Formålet er at optrappe de relevante foranstaltninger på dette område og dele resultaterne på 

tværs af medlemsstaterne og de kulturelle og sproglige grænser. De målrettede initiativer på en 

mindre skala og en mere harmoniseret fælleseuropæisk tilgang er nødvendige og kan supplere 

hinanden. Kommissionen kan imidlertid ikke se, at en vis grad af fragmentering, som afspejler 

medlemsstaternes forskelligartede tilgange, ville udgøre en risiko i sig selv, men anerkender behovet 

for koordinering og tager fat på dette problem. 

Det europæiske observationscenter for digitale medier (EDMO) blev lanceret i juni 2020 og har 

hurtigt udviklet sig til sin nuværende avancerede fase. 

IX. Første led — Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 1 a) og d), og 

accepterer delvist anbefaling 1 b) og c). 

Andet led — EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 2 a), b), c) og d). 

Tredje led — EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 3 a), b) og c). 

Fjerde led — Kommissionen accepterer anbefaling 4 a) og b), og accepterer delvist anbefaling 4 c). 

Femte led — Kommissionen accepterer anbefaling 5 a), b) og c). 

Sjette led — Kommissionen accepterer anbefaling 6 a), b) og c). 

INDLEDNING 

01. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten påpeger, at den udfordring, som desinformation og 

manipulation af oplysninger udgør, fortsat ændrer og udvikler sig hurtigt. Man gennemgår derfor 

definitioner og præcise karakteristika i bl.a. nylige politiske dokumenter såsom den fælles meddelelse 

fra 2020 om covid-19-desinformation og handlingsplanen for europæisk demokrati. 

BEMÆRKNINGER 
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22. Kommissionen vedtog også en pakke af foranstaltninger til at støtte frie og retfærdige valg i lyset 

af valget i 2019 med anbefalinger rettet mod medlemsstaterne og nationale og europæiske politiske 

partier, som omfattede foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation
1
. Som led i gennemførelsen 

af disse anbefalinger afholdt Kommissionen tre møder i et særligt oprettet europæisk 

valgsamarbejdsnetværk for at udveksle god praksis og oplysninger mellem medlemsstaternes 

kompetente myndigheder. 

25. Selv om der ikke blev fastlagt en formel ramme, afholder Kommissionen regelmæssige 

koordineringsmøder i tjenestegrenene og på politisk plan for at sikre, at der bliver udvekslet 

oplysninger om gennemførelsen af handlingsplanen fra 2018. 

28. Netværket til bekæmpelse af desinformation har bidraget til at opbygge tjenestegrenenes kapacitet 

til at reagere på desinformation ved at stille værktøjer, kompetencer og støtte til rådighed for alle de 

generaldirektorater og EU-repræsentationer, der er en del af det. De samlede foranstaltninger, der 

tidligere var usammenhængende, tilskyndede til samarbejde og tilvejebragte et register over udbredte 

myter og de fakta, der er nødvendige for at afkræfte dem. Det fremmede en kultur med faktatjek og 

reaktioner på baggrund af myter og desinformation og gav dermed en mere ensartet tilgang til EU's 

bestræbelser på at bekæmpe desinformation. Endelig har de mange oplysningsaktiviteter øget 

synligheden af EU's politiske indsats mod desinformation. 

29. Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM) påpeger, at dets forvaltningsplan for 2020 

omfatter tre målbare indikatorer vedrørende desinformation: rækkevidden af oplysningsaktiviteter til 

bekæmpelse af desinformation og antallet af besøg på websteder til bekæmpelse af desinformation (ud 

over antallet af møder i netværket til bekæmpelse af desinformation). 

30. Der pågår er en generel modernisering af de relevante websteder, herunder måling af deres 

resultater, med henblik på at lancere nye versioner inden udgangen af 2021.  

31. GD COMM's eksterne kommunikationsindsats fokuserede på mis- og desinformation vedrørende 

covid-19 og vacciner gennem dedikerede websteder. Det blev besluttet, at den planlagte centrale 

webbaserede portal skulle omdannes til et internt værktøj, der moderniserede den eksisterende wiki. 

40. Handlingsplanen fra 2018 er ikke et finansieringsprogram. Derfor afhænger de midler, der 

afsættes til handlingsplanens gennemførelse, af de beslutninger, som træffes inden for en anden 

ramme (f.eks. arbejdsprogrammet til finansieringsprogrammer som Horisont 2020). Hele budgettet 

kan ikke øremærkes på forhånd. 

41. Handlingsplanen fra 2018 er fortsat et af de centrale vejledende dokumenter, der bestemmer EU's 

reaktion på desinformation, og den er stadig lige så relevant, som da den blev vedtaget. Truslen har 

imidlertid udviklet sig, og det samme gælder EU's tilgang til bekæmpelse af desinformation. Dette 

betyder dog ikke, at de fire søjler, som er beskrevet i handlingsplanen fra 2018, har mistet deres 

relevans. Tværtimod har EU på grundlag af handlingsplanen fra 2018 og de skridt, der er taget for at 

gennemføre den, udstedt politiske dokumenter som den fælles meddelelse fra 2020 om covid-19-

desinformation og handlingsplanen for europæisk demokrati. Disse dokumenter bygger på de 

resultater, der er opnået med handlingsplanen fra 2018, og mange af dens punkter gentages. Da der 

ikke er tale om en formel ajourføring af handlingsplanen fra 2018, betragtes disse dokumenter derfor 

som en videreudvikling af handlingsplanen fra 2018. Dette henviser navnlig til begrundelsen for at 

styrke samfundets modstandsdygtighed på lang sigt og beskytte demokratier ved at forstå og definere 

den trussel, som desinformation udgør, og træffe foranstaltninger til at styrke kapaciteten til at 

overvåge, analysere og afsløre desinformation. 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/DA/C-2018-5949-F1-DA-MAIN-PART-1.PDF; 

Rapporteret i https://ec.europa.eu/info/files/com_2020_252_en.pdf_en 
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42. Kommissionen bemærker, at handlingsplanen for europæisk demokrati, retsakten om digitale 

tjenester og handlingsplanen for mediesektoren og den audiovisuelle sektor reelt foreslår at overtage 

en række tiltag og følge op på forskellige punkter i handlingsplanen fra 2018. Disse initiativer 

supplerer hinanden, vil være velkoordinerede og vil afbøde risikoen for ineffektivitet i forbindelse 

med håndteringen af visse svagheder i handlingsplanen fra 2018, der blev identificeret i forbindelse 

med denne revision. 

48. EU-Udenrigstjenesten mener, at afdelingen for strategisk kommunikation og dens taskforcer 

følger en risikobaseret tilgang i sine overvågningsaktiviteter og fokuserer på de aktører og spørgsmål, 

der er mest fremherskende. EU-Udenrigstjenesten tager også hensyn til det hastigt skiftende 

trusselsbillede og sigter regelmæssigt efter at gennemgå og tilpasse sine processer og hele teamets 

arbejde i overensstemmelse hermed. Den påpeger også, at trusselsaktører kan være statslige eller 

ikkestatslige aktører. EU-Udenrigstjenesten bestræber sig løbende på at tilpasse teamet og dets fokus 

til det skiftende trusselsbillede. 

49. EU-Udenrigstjenesten mener, at de nuværende mandater, som Det Europæiske Råd og andre 

rådssammensætninger har givet, indtil videre har skabt et godt grundlag for de igangværende 

operationer i StratCom-afdelingen og dens taskforcer, og at et ajourført konsolideret mandat, der tager 

hensyn til det ændrede trusselsbillede, kunne være nyttigt. Et sådant nyt konsolideret mandat skal 

gives på Det Europæiske Råds niveau i overensstemmelse med mandatet fra 2015. 

51. EU-Udenrigstjenesten påpeger, at EU-Udenrigstjenestens afdelinger for strategisk kommunikation 

under budgettet for 2021 har modtaget en klar tildeling af midler på forskellige budgetposter, hvilket 

næsten har fordoblet dens driftsbudget. 

54. EU-Udenrigstjenesten påpeger, at afdelingen for strategisk kommunikation har fået i alt 52 nye 

stillinger, herunder 27 lokalt ansatte i delegationerne, i forbindelse med den tidligere tildeling af 

midler for 2019, 2020 og 2021, hvilket vil gøre det muligt for EU-Udenrigstjenesten at opfylde 

handlingsplanens mål. 

55. EU-Udenrigstjenestens fælles svar på punkt 55 og 56. 

EU-Udenrigstjenesten vil gerne understrege, at det er af afgørende betydning, at den kan rekruttere 

ekspertviden og specialviden til sit arbejde vedrørende desinformation. Kontraktansatte og 

udstationerede nationale eksperter spiller, selv om de generelt har en begrænset ansættelsesperiode, en 

vigtig rolle i de nuværende operationer, f.eks. inden for dataanalyse samt regional eller sproglig viden. 

58. Datateamets aktiviteter er fortsat under udvikling. De skal gavne hele afdelingen og alle 

arbejdsområder samt tilpasse sig eventuelle ændringer i desinformationslandskabet. Dataholdets 

tilgang er omfattende for at støtte hele afdelingen, men bidrager også til samarbejdet med 

internationale partnere som G7 og NATO. Dataholdets arbejde omfatter desuden løbende 

videreudvikling af den metodologiske og begrebsmæssige ramme for afdelingens dataarbejde. 

60. EU-Udenrigstjenesten bestræber sig på yderligere at forbedre evalueringen af alle aspekter af sine 

operationer. Når det gælder virkningen af desinformationsaktiviteter, findes der imidlertid ingen 

metode til at måle virkningen af desinformation og af de foranstaltninger, der er truffet for at 

bekæmpe desinformation. Dette afspejler de udfordringer, som alle, der arbejder for at bekæmpe 

desinformation og udenlandsk indblanding, står over for. 

64. EU-Udenrigstjenesten betragter EUvsDisinfo som et veletableret brand, der er klart forankret i 

EU-Udenrigstjenestens rolle og aktiviteter. Dens fokus på russisk desinformation stammer fra Det 

Europæiske Råds meget specifikke mandat i 2015. EU-Udenrigstjenesten tilpasser og udvider løbende 

disse redskabers anvendelsesområde og tilgang. 

67. EU-Udenrigstjenesten mener, at oprettelsen af varslingssystemet var en vigtig positiv udvikling, 

der fremmede EU's evne til at håndtere desinformation og manipulation af oplysninger.  
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69. EU-Udenrigstjenesten mener, at varslingssystemet i høj grad har bidraget til en bedre koordinering 

mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne ved at fremme udveksling af oplysninger, give et 

bedre situationsbillede og fremme praktisk samarbejde om kommunikationsaktiviteter. 

70. EU-Udenrigstjenesten mener, at varslingssystemet er blevet opbygget som en hjælpestruktur til 

EU's medlemsstater og EU-institutionerne. Det har vist sig at være meget nyttigt i denne 

sammenhæng. De operationelle principper og arbejdsgange er aftalt i fællesskab, og de regelmæssige 

møder med kontaktpunkterne samt bilaterale udvekslinger med varslingssystemet-medlemmerne og 

EU-Udenrigstjenesten sikrer en fælles forståelse af baggrunden for varslingssystemet. Medlemmerne 

høres også regelmæssigt om deres syn på, hvordan varslingssystemet kan udvides og forbedres 

yderligere. 

74. EU-Udenrigstjenestens fælles svar på punkt 74 og 75. 

EU-Udenrigstjenesten er enig i, at aktivitetsniveauet på varslingssystemets platform kan øges, navnlig 

af de medlemsstater, der tidligere har været mindre aktive, og at der er et stort uudnyttet potentiale. 

Udsvingene i aktiviteterne kan forklares ud fra betydningen af specifikke begivenheder såsom valg. 

76. EU-Udenrigstjenesten understreger, at der ikke var nogen hensigt om at formalisere samarbejdet 

mellem varslingssystemet og de sociale medier. Uanset bestemmelserne i adfærdskodeksen er det 

uformelle samarbejde mellem varslingssystemet og de sociale medier blevet videreført, hvor det er 

relevant. 

84. I forlængelse af vurderingen af adfærdskodeksen er der med handlingsplanen for europæisk 

demokrati indført en proces til at revidere og styrke kodeksen. Kommissionen vil udstede 

retningslinjer og sammenkalde signatarerne til at styrke kodeksen i overensstemmelse med 

retningslinjerne. I handlingsplanen for europæisk demokrati nævnes også specifikt oprettelsen af en 

robust og permanent ramme for overvågning af kodeksen. Desuden foreslås der i retsakten om digitale 

tjenester en horisontal ramme for myndighedstilsyn, ansvarlighed og gennemsigtighed for 

onlineplatforme. Når retsakten om digitale tjenester bliver vedtaget, vil den etablere en 

samregulerende bagstopperordning for de foranstaltninger, der skal indgå i en revideret og styrket 

adfærdskodeks om desinformation. Der vil således være mulighed for bedre overvågning og 

ansvarlighed, hvis og når forslaget til retsakten om digitale tjenester vedtages. 

86. Med hensyn til manglen på overordnede nøgleresultatindikatorer (KPI'er) for alle signatarerne 

bemærker Kommissionen, at det er vanskeligt at udpege KPI'er, der kan sikre overvågning af alle 

signatarer af adfærdskodeksen i betragtning af de forskellige forpligtelsesniveauer og signatarernes 

varierende beskaffenhed og aktiviteter. For eksempel varierer de tjenester, der leveres af sociale 

medier, betydeligt fra de tjenester, der leveres af søgemaskiner. 

88. I den fælles meddelelse fra 2020 om bekæmpelse af desinformation om covid-19 angives de 

elementer, som platformene skal rapportere om i deres månedlige rapporter. Kommissionen 

anmodede platformene om at harmonisere rapporteringen og foreslog, at platformens signatarer skulle 

frembringe en detaljeret liste over datapunkter, der er relevante for disse funktioner. 

94. 2019-udgaven af den europæiske mediekendskabsuge var et omfattende og koordineret initiativ, 

der omfattede arrangementer på EU-plan og nationalt plan, præsentationer af projekter samt 

lovgivningsmæssige og fremadrettede politiske udvekslinger. Mediekendskabsmiljøet satte stor pris 

på initiativet. 

96. Ud over programmet Et Kreativt Europa, hvor finansieringen på ca. 14 mio. EUR vil blive 

mangedoblet sammenlignet med pilotprojektet og finansieringen af forberedende foranstaltninger, vil 

andre programmer såsom Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps også aktivt støtte initiativer 

vedrørende mediekendskab. Støtten vil fortsætte i perioden 2021-2027. 

99. Kommissionen påpeger, at selv om projekterne ikke giver "håndgribelige resultater", kan de 

alligevel være meget vellykkede. Projekterne har til formål at nå ud til nye områder, iværksætte nye 
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forskningsforløb, pilotprojekter og testkoncepter og skabe nye fællesskaber, og de er udformet til at 

have en eksperimentel karakter. 

100. Horisont 2020-projekter udvælges ud fra en objektiv ekstern evaluering på grundlag af fastsatte 

kriterier, og de overvåges ved regelmæssige gennemgange foretaget af objektive observatører. 

Evalueringen og gennemgangen foretages af udvalgte højt kvalificerede eksperter, hvis udtalelse 

Kommissionen har tillid til med hensyn til det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Kommissionen 

bemærker, at den begrænsede finansiering, der er til rådighed, spiller en central rolle i betragtning af 

dens rækkevidde. 

Tekstboks 5 — Eksempler på EU-finansierede projekter med begrænset rækkevidde eller 

omfang 

Et af de vigtigste mål for projektet om mediekendskab for alle var ud over at tackle 

desinformationsrelaterede udfordringer i forbindelse med mediekendskab at nå ud til de sektorer i de 

europæiske samfund, der er svære at nå, navnlig socialt dårligt stillede, minoritetsgrupper og dem, der 

befinder sig i udkanten af samfundet, og for hvem færdigheder inden for mediekendskab er særlig 

vigtig. De projekter, der finansieres under mediekendskab for alle, giver en værdifuld indsigt i, 

hvordan man kan indgå i et produktivt samarbejde med ovennævnte grupper. 

Projekt 14 havde en begrænset tidshorisont, og webstedet er derfor siden blevet fjernet. Projekt 16 

anvendte etablerede mediekendskabsteknikker såsom udvikling af videospil, podcasts og videoklip. 

Det overordnede tema var myndiggørelse gennem udvikling af kompetencer inden for kritisk 

evaluering og skabelse af medieindhold. Projektet omfattede også mediekendskabsaktiviteter, der var 

særligt rettet mod børn med indvandrerbaggrund. 

101. Kommissionen bemærker, at det er vanskeligt at måle virkningen af mediekendskab. Den 26. 

marts 2021 blev der nedsat en taskforce i samarbejde med Gruppen af Europæiske 

Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA) og Ekspertgruppen om 

Mediekendskab for at undersøge mulighederne for nyttige KPI'er. Målet er at opnå de første resultater 

inden udgangen af 2021. 

Navnlig er det ikke muligt at foretage en omfattende evaluering af gennemførelsen af mediekendskab 

for alle (2016-2020), før alle projekter er afsluttet i foråret 2022. Ikke desto mindre vurderes 

projekternes succes og virkning systematisk på individuelle projektafslutningsmøder samt på årlige 

koordineringsmøder for alle igangværende projekter og gennem præsentationer for medlemsstaterne 

på møderne for Ekspertgruppen om Mediekendskab . Dette er en del af verifikationen af projekternes 

virkninger. 

103. Kommissionen erkender, at Social Observatory for Disinformation and Social Media Analysis 

(SOMA) ikke har tiltrukket mange faktatjekkere, der er anerkendt af International Fact Checking 

Network. Kommissionen vil dog gerne bemærke, at antallet af offentliggjorte medlemmer nu er på 55, 

og at medlemmerne af SOMA-netværket hidtil har foretaget 25 undersøgelser af 

desinformationskampagner i hele Europa. 

105. Kommissionen anerkender, at SOMA og EDMO delvist overlapper hinanden. Dette overlap 

mellem de to projekter og det faktum, at de to projekter benytter den samme teknologiske løsning, 

sikrer en gnidningsløs overgang af faktatjekkermiljøet fra SOMA til EDMO. Desuden vil SOMA-

projektet, inden det afsluttes, videregive de opnåede erfaringer til EDMO.  Kommissionen bemærker, 

at den teknologiske platform, der stilles til rådighed af EDMO, og som er baseret på samme teknologi, 

vil give en større funktionalitet til et meget bredere netværk af faktatjeknings- og 

forskningsorganisationer sammenlignet med SOMA. Kommissionen vil overvåge projekterne nøje for 

at undgå dobbeltfinansiering. 
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107. Kommissionen bemærker, at mediekendskabsmiljøet vil blive yderligere involveret i EDMO 

gennem de nationale knudepunkter, der er driftsklare fra sommeren 2021, og som skal udføre 

specifikke opgaver i forbindelse med mediekendskab. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

109. Handlingsplanen for europæisk demokrati indeholder et særligt afsnit om bekæmpelse af 

desinformation og udenlandsk indblanding. Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten betragter dette 

som en udvikling af den politikramme, der blev foreslået i handlingsplanen fra 2018. I 

handlingsplanen for europæisk demokrati gentages mange af opfordringerne i handlingsplanen fra 

2018, f.eks. et stærkt internationalt samarbejde, og der henvises bl.a. til varslingssystemet, som 

handlingsplanen fra 2018 indførte for første gang. Handlingsplanen for europæisk demokrati 

indeholder også en opfordring om at pålægge onlineplatformene flere forpligtelser og øge deres 

ansvarlighed, og den fastlægger de næste skridt, herunder den samreguleringsramme, der er fastlagt i 

retsakten om digitale tjenester, som følger op på søjle 3 i handlingsplanen fra 2018. I handlingsplanen 

anerkendes de fremskridt, der er gjort med hensyn til at overvåge og analysere desinformation, og den 

indeholder en opfordring om at fastlægge en mere detaljeret ramme og metode, som kan bygge videre 

på de resultater, der er opnået på baggrund af handlingsplanen fra 2018. Efter Kommissionens og EU-

Udenrigstjenestens opfattelse tages der i teksten til handlingsplanen for europæisk demokrati fuldt ud 

hensyn til handlingsplanen fra 2018, og den betragtes som en naturlig opfølgning herpå. 

110. Koordineringen mellem alle tjenestegrene med henblik på gennemførelsen af handlingsplanen 

fra 2018 blev varetaget af sekretariatet for taskforcen for sikkerhedsunionen, og den regelmæssige 

rapportering om de fremskridt, der er gjort, blev medtaget i statusrapporterne om sikkerhedsunionen. I 

forbindelse med pandemien sørgede generalsekretariatet for at koordinere politikker på 

desinformationsområdet i en særlig tværtjenstlig gruppe, som også bidrog til udarbejdelsen af den 

fælles meddelelse fra 2020 om bekæmpelse af desinformation om covid-19 og opfølgningen herpå. I 

forbindelse med handlingsplanen for europæisk demokrati er der blevet nedsat en ny tværtjenstlig 

gruppe under ledelse af generalsekretariatet for at koordinere tjenestegrenenes arbejde, herunder 

arbejdet vedrørende desinformation. Desuden fastsætter handlingsplanen for europæisk demokrati, at 

der skal udarbejdes en klar protokol til hurtig indsamling af viden og ressourcer som reaktion på 

specifikke situationer. 

Anbefaling1 — Forbedring af koordineringen og ansvarligheden i forbindelse med EU-

foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 1 a). 

Som det også blev bebudet i handlingsplanen for europæisk demokrati, vil EU-institutionerne 

yderligere sikre, at deres interne koordinering vedrørende desinformation styrkes med en klar protokol 

til hurtig indsamling af viden og ressourcer som reaktion på specifikke situationer. 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten accepterer delvist anbefaling 1 b). 

Efter vedtagelsen af handlingsplanen for europæisk demokrati overvåger Kommissionen og EU-

Udenrigstjenesten gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation inden for 

rammerne af denne handlingsplan. Som påpeget bygger handlingsplanen for europæisk demokrati på 

handlingsplanen fra 2018 og videreudvikler mange aspekter derfra.  Desuden vil Kommissionen og 

EU-Udenrigstjenesten gerne understrege, at det i betragtning af den politiske karakter af visse 

foranstaltninger er vanskeligt at fastsætte et enkelt sæt resultatindikatorer. Relevante 

lovgivningsforslag vil give separate evalueringsrammer. 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten accepterer delvist anbefaling 1 c). 

Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten vil gennemgå gennemførelsen af handlingsplanen for 

europæisk demokrati i 2023 (hvilket er et år før valget til Europa-Parlamentet) samt de 

rapporteringsordninger, der skal følges. 
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Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 1 d). 

Anbefaling2 — Forbedring af de operationelle ordninger for StratCom-afdelingen og dens 

taskforcer 

EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 2 a), og vil fortsat orientere og ajourføre forskellige 

rådssammensætninger under hensyntagen til deres synspunkter med hensyn til yderligere at finjustere 

de politiske mål og tilgange. 

EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 2 b), og påpeger, at ansættelsesmålene, som er angivet i 

handlingsplanen fra 2018, forventes at blive nået i 2021. 

EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 2 c). 

EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 2 d). 

114. EU-Udenrigstjenesten understreger, at EUvsDisinfo-projektet, der er blevet oprettet som en 

direkte gennemførelse af Det Europæiske Råds mandat fra 2015, er unikt. EUvsDisinfo-projektet har 

stor værdi for EU-Udenrigstjenesten og EU-institutionerne som helhed, da det øger bevidstheden om 

den stadigt voksende trussel fra desinformationskampagner. De udfordringer, som udgøres af 

desinformation og dertil relaterede trusler, udvikler sig, og det er derfor kun naturligt regelmæssigt at 

revidere tilgangen til disse. 

Anbefaling 3 — Styrkelse af medlemsstaternes og onlineplatformenes deltagelse i systemet til 

hurtig varsling 

EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 3 a), og vil gerne understrege, at mange operationelle 

aspekter henhører under medlemsstaternes kompetence.  

EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 3 b), og understreger, at de ændringer, der allerede er 

gennemført, vil lette fælles svar yderligere. 

EU-Udenrigstjenesten accepterer anbefaling 3 c). 

117. Med hensyn til levering af data til Kommissionen bemærker Kommissionen, at adfærdskodeksen 

er et selvregulerende redskab, som signatarerne frivilligt har vedtaget for at bekæmpe 

desinformationsaktiviteter, der udføres ved brug af deres tjenester. På nuværende tidspunkt er der 

ingen retlige rammer, der forpligter signatarerne af kodeksen til at give Kommissionen adgang til 

datasættene. Dette er et eksempel på Kommissionens begrænsede beføjelser på dette område.   

Som anført beskriver handlingsplanen for europæisk demokrati imidlertid de næste skridt til at styrke 

adfærdskodeksen, bl.a. ved at udstede retningslinjer forud for bagstopperordningen baseret på 

samregulering, som vil blive indført sammen med retsakten om digitale tjenester. I retsakten om 

digitale tjenester foreslås en horisontal ramme for myndighedstilsyn, ansvarlighed og 

gennemsigtighed i onlinemiljøet som reaktion på de nye risici. I handlingsplanen for europæisk 

demokrati beskrives det også, hvordan der kan etableres en solid og permanent ramme for 

overvågning af adfærdskodeksen.  

Der vil være mulighed for endnu bedre overvågning, når forslaget til retsakten om digitale tjenester 

vedtages. Retsakten om digitale tjenester indeholder navnlig bestemmelser om, at meget store 

platforme skal etablere regelmæssige overvågningsrammer vedrørende de relevante risici og lade 

deres risikovurderinger og risikobegrænsende foranstaltninger revidere af uafhængige 

revisionsorganer.  

Anbefaling 4 — Forbedring af overvågningen af onlineplatformene og styrkelse af deres 

ansvarlighed 

Kommissionen accepterer anbefaling 4 a), og bemærker, at den allerede er begyndt at gennemføre den 

inden for rammerne af handlingsplanen for europæisk demokrati. Kommissionen har også taget fat på 
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problemet med desinformation i den foreslåede retsakt om digitale tjenester, som bør styrke 

forpligtelserne vedrørende gennemsigtighed, ansvarlighed og overvågning. 

Kommissionen vil om kort tid udstede retningslinjer for at afhjælpe manglerne i adfærdskodeksen, 

herunder nøgleresultatindikatorer og benchmarks, for bedre at kunne overvåge dens effektivitet. 

Kommissionen understreger også sine nuværende begrænsede kompetencer på dette område, som 

forhindrer den i selv at håndtere alle de komplekse samfundsmæssige udfordringer, som 

desinformation udgør.  

Kommissionen accepterer anbefaling 4 b), og vil gennemføre den inden for rammerne af 

handlingsplanen for europæisk demokrati.  

Dette vil omfatte etablering af en robust ramme for periodisk overvågning af adfærdskodeksen. Som 

det også fremgår af handlingsplanen for europæisk demokrati, skal den styrkede adfærdskodeks 

overvåge effektiviteten af politikker vedrørende platformene på grundlag af en ny metodisk ramme, 

der omfatter principper for fastlæggelse af KPI'er. 

Kommissionen accepterer delvist anbefaling 4 c). Den vil vurdere mulighederne for at indføre en 

procedure til at validere oplysningerne fra onlineplatforme under fuld hensyntagen til, at 

adfærdskodeksen i øjeblikket er fuldstændig selvregulerende. Samtidig bemærker den, at der i 

Kommissionens forslag til en retsakt om digitale tjenester foreslås en horisontal ramme for 

myndighedstilsyn, ansvarlighed og gennemsigtighed i onlinemiljøet som reaktion på de nye risici. 

Dette omfatter bestemmelser om, at meget store platforme skal etablere regelmæssige 

overvågningsrammer vedrørende de relevante risici og lade deres risikovurderinger og 

risikobegrænsende foranstaltninger revidere af uafhængige revisionsorganer. 

Anbefaling 5 — Vedtagelse af en EU-strategi vedrørende mediekendskab, der omfatter 

bekæmpelse af desinformation 

Kommissionen accepterer anbefaling 5 a), og bemærker, at dens gennemførelse er påbegyndt. 

Kommissionen accepterer anbefaling 5 b), og bemærker, at dens gennemførelse er påbegyndt. 

Kommissionen accepterer anbefaling 5 c), og bemærker, at dens gennemførelse er påbegyndt. 

120. Kommissionen erkender, at SOMA ikke har tiltrukket mange faktatjekkere, der er anerkendt af 

International Fact Checking Network.  

Kommissionen vil gerne bemærke, at antallet af offentliggjorte medlemmer af SOMA nu er på 55, 

hvilket omfatter medlemmer, som er aktive faktatjekkere, og at medlemmerne af SOMA-netværket 

hidtil har foretaget 25 undersøgelser af desinformationskampagner i hele Europa. 

Kommissionen bemærker, at EDMO først indledte sine aktiviteter 4-5 måneder inden, 

revisionsorganerne nåede frem til EDMO's ledelse. På det tidspunkt havde EDMO stadig en 

begrænset driftskapacitet til at nå ud til interessenterne. EDMO's driftskapacitet er stærkt stigende.  

Der er allerede gennemført adskillige møder og spørgeundersøgelser med interessenterne, og de 

nationale knudepunkter for EDMO, der er driftsklare fra sommeren 2021, vil udvide dets rækkevidde 

yderligere. Yderligere ressourcer, der er øremærket til programmet for et digitalt Europa, vil sikre, at 

der er tilstrækkelige ressourcer til at nå EDMO's mål. 

Kommissionen bemærker, at mediekendskabsmiljøet vil blive yderligere involveret i EDMO gennem 

de nationale knudepunkter, der er driftsdygtige fra sommeren 2021, og som skal udføre specifikke 

opgaver i vedrørende mediekendskab. 

Anbefaling 6 — Sikring af, at det europæiske observationscenter for digitale medier sættes i 

stand til at opfylde sine ambitiøse mål 

Kommissionen accepterer anbefaling 6 a). SOMA-projektet vil give EDMO en pakke med de 

erfaringer, der er gjort under dets aktiviteter. 
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Kommissionen accepterer anbefaling 6 b), og vil under hensyntagen til EDMO's uafhængighed 

foreslå, at det øger repræsentationen af eksperter inden for mediekendskab og civilsamfundet i dets 

rådgivende udvalg. 

Kommissionen accepterer anbefaling 6 c), og bemærker, at EDMO allerede den 9. oktober 2020 

afholdte en workshop med faktatjekkermiljøet og vil fortsætte sine outreachaktiviteter over for 

faktatjekkermiljøet. Desuden vil mediekendskabsmiljøet blive yderligere involveret i EDMO gennem 

de nationale knudepunkter — der skal oprettes i anden halvdel af 2021 — som også vil udføre 

specifikke opgaver i forbindelse med mediekendskab. 



 

 

Revisionsholdet 
Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner 
vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse 
med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og 
udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der 
knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende 
indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og 
offentlige interesse. 

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling III - Foranstaltninger udadtil, 
sikkerhed og retfærdighed, der ledes af Bettina Jakobsen, medlem af Revisionsretten. 
Arbejdet blev udført under ledelse af Baudilio Tomé Muguruza, medlem af 
Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Daniel Costa de Magalhaes, attaché 
Ignacio Garcia de Parada, ledende administrator Alejandro Ballester-Gallardo, 
opgaveansvarlig Emmanuel-Douglas Hellinakis og revisorerne Piotr Senator og 
Alexandre Tan. Michael Pyper ydede sproglig støtte. 
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Desinformation er en kilde til alvorlig bekymring i organiserede 
samfund. Sociale medier og nye teknologier har øget 
desinformationens omfang og den hastighed, hvormed falsk eller 
vildledende information kan nå et publikum, tilsigtet eller utilsigtet. 
EU-handlingsplanen for bekæmpelse af desinformation var relevant, 
da den blev udarbejdet, men ufuldstændig Dens gennemførelse er 
stort set på rette spor med tegn på en positiv udvikling, men den har 
ikke leveret alle de ønskede resultater. Vi fremsætter anbefalinger 
om at forbedre koordineringen og ansvarligheden i forbindelse med 
EU-foranstaltninger til bekæmpelse af desinformation. Vi fokuserer 
på de operationelle ordninger i EU-Udenrigstjenestens afdeling for 
strategisk kommunikation og dennes taskforcer. Vi anbefaler, at 
medlemsstaternes deltagelse i systemet til hurtig varsling styrkes, 
samt at overvågningen af onlineplatformene forbedres, og deres 
ansvarlighed øges. Vi påpeger også behovet for at vedtage en EU-
strategi vedrørende mediekendskab, der omfatter bekæmpelse af 
desinformation, og sikre, at det europæiske observationscenter for 
digitale medier sættes i stand til at opfylde sine ambitiøse mål. 

Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, 
stk. 4, andet afsnit, TEUF. 
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