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Sinteză 
I Dezinformarea a fost prezentă în comunicarea umană de la începuturile civilizației și 
de la crearea unor societăți organizate. Ceea ce s-a schimbat însă în ultimii ani este 
amploarea acestui fenomen și viteza cu care informațiile false sau înșelătoare pot 
ajunge la diferite categorii de public, vizate sau nevizate, prin intermediul platformelor 
de comunicare socială și al noilor tehnologii. Acest lucru poate cauza un prejudiciu 
public. 

II În concluziile sale din 28 iunie 2018, Consiliul European a invitat Înaltul 
Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia să 
prezinte un plan de acțiune cu propuneri specifice pentru un răspuns coordonat la 
dezinformare. Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării, prezentat la 
5 decembrie 2018, include 10 acțiuni specifice bazate pe 4 domenii prioritare sau 
„piloni” și consolidează eforturile UE de combatere a dezinformării. Cheltuielile UE 
pentru combaterea dezinformării au fost relativ scăzute până în prezent: 50 de 
milioane de euro între 2015 și 2020. 

III Scopul auditului a fost de a evalua dacă Planul de acțiune al UE împotriva 
dezinformării era relevant atunci când a fost elaborat și dacă acesta a condus la 
obținerea rezultatelor preconizate. Auditul a acoperit intervalul cuprins între perioada 
premergătoare adoptării Planului de acțiune al UE împotriva dezinformării, în 
decembrie 2018, și luna septembrie 2020. Prezentul raport constituie prima evaluare 
cuprinzătoare și independentă a relevanței și a rezultatelor planului de acțiune. Per 
ansamblu, Curtea concluzionează că Planul de acțiune al UE era relevant, dar 
incomplet, și chiar dacă punerea sa în aplicare este, în linii mari, pe drumul cel bun și 
există dovezi ale unor evoluții pozitive, unele rezultate nu au fost obținute conform 
așteptărilor. 

IV Planul de acțiune al UE conține măsuri relevante, proactive și reactive, de 
combatere a dezinformării. Cu toate acestea, deși tacticile, actorii și tehnologia în 
materie de dezinformare evoluează constant, planul nu a fost actualizat de la 
prezentarea sa în 2018. Acesta nu include mecanisme cuprinzătoare care să asigure 
faptul că orice răspuns al UE în materie de combatere a dezinformării este bine 
coordonat, eficace și proporțional cu tipul și cu amploarea amenințării. În plus, nu 
a existat niciun cadru de monitorizare, de evaluare și de raportare care să însoțească 
Planul de acțiune al UE, ceea ce subminează asigurarea răspunderii. 
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V Cele trei grupuri operative (task forces) pentru comunicare strategică ale Serviciului 
European de Acțiune Externă au îmbunătățit capacitatea UE de a anticipa activitățile 
de dezinformare din țările vecine și de a reacționa la acestea. Ele nu dispun însă de 
resurse corespunzătoare și nici nu sunt evaluate în mod adecvat, iar mandatele lor nu 
acoperă unele amenințări emergente.  

VI Proiectul EUvsDisinfo a avut un rol esențial în sensibilizarea cu privire la 
dezinformarea rusă. Faptul că acesta este găzduit de Serviciul European de Acțiune 
Externă ridică însă unele semne de întrebare cu privire la independența și la scopul său 
final, deoarece ar putea fi perceput ca reprezentând poziția oficială a UE. Sistemul de 
alertă rapidă a facilitat schimbul de informații între statele membre și instituțiile UE. Cu 
toate acestea, statele membre nu utilizează sistemul la întregul său potențial pentru 
a coordona răspunsuri comune la dezinformare și pentru a lua măsuri comune. 

VII Prin intermediul Codului de bune practici, Comisia a stabilit un cadru de pionierat 
pentru colaborarea cu platformele online. Curtea a constatat că acest cod de bune 
practici nu și-a îndeplinit obiectivul de a obliga platformele online să răspundă pentru 
acțiunile lor și pentru rolul lor în combaterea activă a dezinformării. 

VIII Raportul subliniază, de asemenea, absența unei strategii de educație în 
domeniul mass-mediei care să includă combaterea dezinformării, precum și 
fragmentarea politicilor și a acțiunilor menite să amelioreze capacitatea de a accesa și 
de a înțelege mass-media și mijloacele de comunicare, precum și de a interacționa cu 
acestea. În sfârșit, Curtea a constatat că exista riscul ca Observatorul european al 
mass-mediei digitale nou creat să nu își atingă obiectivele. 

IX Pe baza acestor concluzii, Curtea recomandă Serviciului European de Acțiune 
Externă și Comisiei următoarele: 

o îmbunătățirea coordonării și a asigurării răspunderii pentru acțiunile întreprinse 
de UE în vederea combaterii dezinformării (Serviciul European de Acțiune Externă 
și Comisia); 

o îmbunătățirea mecanismelor operaționale ale diviziei StratCom și ale grupurilor 
sale operative (Serviciul European de Acțiune Externă); 

o sporirea participării statelor membre și a platformelor online la sistemul de alertă 
rapidă (Serviciul European de Acțiune Externă); 

o îmbunătățirea monitorizării platformelor online și a asigurării răspunderii acestora 
(Comisia); 
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o adoptarea unei strategii a UE privind educația în domeniul mass-mediei care să 
includă combaterea dezinformării (Comisia); 

o adoptarea de măsuri pentru a permite Observatorului european al mass-mediei 
digitale să își îndeplinească obiectivele ambițioase (Comisia). 
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Introducere 
01 Comisia Europeană definește „dezinformarea” ca fiind „o serie de informații al 
căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat, care sunt create, prezentate și 
diseminate pentru a obține un câștig economic sau pentru a induce publicul în eroare 
în mod deliberat și care pot provoca un prejudiciu public”1. Un astfel de prejudiciu 
public include amenințări aduse proceselor democratice politice și de elaborare 
a politicilor, precum și protecției sănătății cetățenilor UE, mediului sau securității. 

02 Potrivit definiției Comisiei, dezinformarea exclude publicitatea înșelătoare, 
raportarea erorilor, satira și parodia sau știrile și comentariile partizane identificate în 
mod clar ca atare. Spre deosebire de discursul de incitare la ură sau de materialele 
teroriste, de exemplu, informațiile false sau înșelătoare nu sunt ilegale în sine. 

03 Legitimitatea și scopul UE se bazează pe un fundament democratic, care depinde 
de un electorat informat ce își exprimă voința democratică prin alegeri libere și 
corecte. Orice încercare de a submina sau de a manipula în mod răuvoitor și 
intenționat opinia publică reprezintă, prin urmare, o amenințare gravă la adresa UE 
însăși. În același timp, combaterea dezinformării reprezintă o provocare majoră, 
deoarece aceasta nu ar trebui să afecteze libertatea de opinie și de exprimare 
consacrate în Carta drepturilor fundamentale a UE. 

04 Termenul de „dezinformare” a apărut la începutul secolului 20 și de atunci a fost 
utilizat pe scară largă. În ultimii ani, internetul a amplificat amploarea și viteza cu care 
informațiile false ajung la public, adesea în mod anonim și cu costuri minime. 

05 Eforturile UE de combatere a dezinformării datează din martie 2015, când 
Consiliul European2 a invitat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și 
politica de securitate („Înaltul Reprezentant”), în cooperare cu statele membre și cu 
instituțiile UE, „să elaboreze un plan de acțiune privind comunicarea strategică pentru 
a aborda campaniile de dezinformare în curs ale Rusiei”. Acest apel a dus la crearea 
Diviziei pentru comunicare strategică („StratCom”) și a primului dintre grupurile sale 
operative în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), cu mandatul de 
a combate dezinformarea provenind din afara UE (Rusia) și de a concepe și a disemina 
                                                      
1 Comunicarea privind combaterea dezinformării online, COM(2018) 236 final din 

26 aprilie 2018. 

2 EUCO 11/15 (punctul 13), Reuniunea Consiliului European (19 și 20 martie 2015) – 
Concluzii. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0236&from=RO
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/ro/pdf
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comunicări strategice pozitive în vecinătatea estică a UE – cunoscut sub numele de 
grupul operativ StratCom „Est”. În 2017, au fost create alte două grupuri operative 
StratCom: unul pentru vecinătatea sudică și un altul pentru Balcanii de Vest (a se vedea 
și punctele 45-49). 

06 La sfârșitul anului 2017, Comisia a înființat un grup de experți la nivel înalt pentru 
a oferi consiliere concretă cu privire la combaterea dezinformării. În martie 2018, 
grupul și-a prezentat raportul3, care a stat la baza comunicării Comisiei intitulate 
„Combaterea dezinformării online: o abordare europeană”4 (aprilie 2018). Această 
comunicare evidenția cele mai importante principii și obiective generale care trebuie 
să ghideze acțiunea de sensibilizare a publicului cu privire la dezinformare, precum și 
măsurile specifice pe care Comisia intenționa să le întreprindă. 

07 În concluziile sale din 28 iunie 20185, Consiliul European a invitat Comisia și 
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate „să prezinte, 
până în decembrie 2018, un plan de acțiune cu propuneri specifice privind un răspuns 
coordonat al UE la provocarea dezinformării, inclusiv mandate adecvate și resurse 
suficiente pentru echipele relevante de comunicare strategică ale SEAE”. 

08 Pe baza comunicării din aprilie 2018, Comisia a publicat, în decembrie 2018, un 
plan de acțiune al UE împotriva dezinformării (denumit în continuare „Planul de 
acțiune al UE”). Acesta stabilește 10 acțiuni specifice bazate pe 4 domenii prioritare 
sau „piloni” care vizează societatea în ansamblu, astfel cum se arată în tabelul 1 de mai 
jos. 

                                                      
3 Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation. 

4 A se vedea nota de subsol 1. 

5 EUCO 9/18, Reuniunea Consiliului European (28 iunie 2018) – Concluzii. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2018-INIT/ro/pdf
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Tabelul 1 – Pilonii și acțiunile Planului de acțiune al UE împotriva 
dezinformării 

Pilon Acțiuni 

I. Îmbunătățirea 
capacității instituțiilor 
Uniunii de a detecta, a 
analiza și a denunța 
dezinformarea 

(1) Consolidarea grupurilor operative pentru comunicare strategică și 
a delegațiilor UE cu resurse suplimentare (umane și financiare) 
pentru a detecta, a analiza și a denunța activitățile de dezinformare 

(2) Revizuirea mandatelor grupurilor operative pentru comunicare 
strategică „Balcanii de Vest” și „Sud” 

II. Consolidarea 
acțiunilor coordonate 
și comune de 
combatere 
a dezinformării 

(3) Până în martie 2019, instituirea unui sistem de alertă rapidă între 
statele membre și instituțiile UE, care să colaboreze îndeaproape cu 
alte rețele existente (cum ar fi NATO și G7) 

(4) Intensificarea comunicării înainte de alegerile pentru Parlamentul 
European din 2019 

(5) Consolidarea comunicării strategice în vecinătatea Uniunii 

III. Mobilizarea 
sectorului privat 
pentru combaterea 
dezinformării 

(6) Monitorizarea atentă și continuă a punerii în aplicare a unui cod de 
bune practici pentru combaterea dezinformării, inclusiv 
insistându-se asupra unei conformări rapide și complete, cu 
o evaluare cuprinzătoare după 12 luni 

IV. Informarea și 
îmbunătățirea 
rezilienței la nivelul 
societății 

(7) Organizarea, împreună cu statele membre, a unor campanii specifice 
de sensibilizare cu privire la efectele negative ale dezinformării și 
sprijinirea activității mass-mediei independente și a jurnalismului de 
calitate 

(8) Statele membre ar trebui să sprijine crearea de echipe de cercetători 
și de verificatori multidisciplinari independenți ai veridicității 
informațiilor pentru a detecta și a denunța campaniile de 
dezinformare 

(9) Promovarea educației în domeniul mass-mediei, inclusiv prin 
intermediul Săptămânii educației în domeniul mass-mediei 
(martie 2019) și punerea rapidă în aplicare a dispozițiilor relevante 
ale Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale 

(10) Monitorizarea ulterioară eficace a pachetului de măsuri în domeniul 
electoral, în special a recomandării, inclusiv monitorizarea de către 
Comisie a punerii în aplicare a acestuia 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza planului de acțiune al UE. 

09 Cu excepția articolului 11 din Carta drepturilor fundamentale, privind libertatea 
de exprimare și de informare, și a unei serii de inițiative de politică, nu există niciun 
cadru juridic al UE care să vizeze problema dezinformării. Responsabilitatea pentru 
combaterea dezinformării revine în primul rând statelor membre6. Rolul UE constă în 
a sprijini statele membre printr-o viziune comună și prin acțiuni menite să consolideze 
coordonarea, comunicarea și adoptarea de bune practici. În anexa I sunt prezentate 
principalele departamente și servicii ale instituțiilor UE implicate în punerea în aplicare 
a planului de acțiune al UE. După cum se arată în anexa II, cheltuielile UE pentru 

                                                      
6 Articolele 2-6 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO
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combaterea dezinformării au fost relativ scăzute până în prezent: 50 de milioane de 
euro între 2015 și 2020. 

10 În decembrie 20197, Consiliul a confirmat că Planul de acțiune al UE „rămâne în 
centrul eforturilor depuse de UE” pentru a combate dezinformarea și a solicitat ca 
acesta să fie revizuit periodic și actualizat atunci când este necesar. De asemenea, 
Consiliul a invitat SEAE să își intensifice activitatea de comunicare strategică în alte 
regiuni, inclusiv în Africa Subsahariană. Parlamentul European a exprimat, la rândul 
său, în numeroase ocazii, importanța intensificării eforturilor de combatere 
a dezinformării8. 

11 La începutul anului 2020, aproape imediat după izbucnirea epidemiei de 
COVID-19, pe internet a apărut un val fără precedent de informații false, dezinformare 
și farse digitale, pe care Organizația Mondială a Sănătății l-a descris ca fiind o 
„infodemie”9. Acest lucru reprezenta o amenințare directă la adresa sănătății publice și 
a redresării economice. În iunie 2020, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au 
publicat o comunicare intitulată „Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – 
Asigurarea unei informări corecte”10, care a analizat măsurile deja luate și acțiunile 
concrete care trebuie întreprinse în materie de combatere a dezinformării în legătură 
cu COVID-19. 

12 La 4 decembrie 2020, Comisia a prezentat „Planul de acțiune pentru democrația 
europeană”11, din care o parte este consacrată intensificării acțiunilor de combatere 
a dezinformării. Acesta se bazează pe inițiativele existente în Planul de acțiune al UE 
împotriva dezinformării. În plus, Comisia a publicat, de asemenea, o propunere de Act 
                                                      
7 Concluziile Consiliului intitulate „Eforturi complementare de sporire a rezilienței și de 

contracarare a amenințărilor hibride”, punctul 30 (10 decembrie 2019). 

8 Rezoluția Parlamentului European din 15 iunie 2017 referitoare la platformele online și 
piața unică digitală (2016/2276(INI)); Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 
referitoare la pluralismul și libertatea mass-mediei în Uniunea Europeană (2017/2209(INI)); 
Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la folosirea datelor 
utilizatorilor Facebook de către Cambridge Analytica și impactul asupra protecției datelor 
(2018/2855(RSP)); Rezoluția Parlamentului European referitoare la ingerințele electorale 
externe și dezinformarea în procesele democratice naționale și europene (2019/2810(RSP)). 

9 Organizația Mondială a Sănătății, Let’s flatten the infodemic curve. 

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

11 Comunicarea privind Planul de acțiune pentru democrația europeană, COM(2020) 790 final 
din 3 decembrie 2020. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0272&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0272&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0204&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0433&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0433&from=RO
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0031_RO.pdf
https://www.who.int/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0790&from=RO
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legislativ privind serviciile digitale12, în care propune „un cadru orizontal pentru 
supravegherea reglementară, responsabilitatea și transparența spațiului online, ca 
răspuns la riscurile emergente”. 

13 În figura 1 este prezentat un calendar al principalelor inițiative ale UE începând 
din 2015. 

Figura 1 – Calendarul principalelor inițiative ale UE în materie de 
combatere a dezinformării 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

  

                                                      
12 Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o piață unică 

pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a 
Directivei 2000/31/CE, COM(2020) 825 final din 15 decembrie 2020. 

2015

3/2015 – Lansarea 
grupului operativ 
StratCom „Est” 
al SEAE

6/2020 – Comunicarea 
intitulată „Combaterea 
dezinformării în legătură cu 
COVID-19 – Asigurarea unei 
informări corecte” și 
lansarea Observatorului 
european al mass-mediei 
digitale 

12/2020 – Panul de 
acțiune pentru 
democrația 
europeană și 
propunerea de Act 
legislativ privind 
serviciile digitale

20192018 2020

4/2018 – Comunicarea 
intitulată „Combaterea 
dezinformării online: o 
abordare europeană”

12/2018 – Planul 
de acțiune al UE 
împotriva 
dezinformării

9/2018 – Pachet de 
măsuri privind 
securitatea 
alegerilor pentru 
Parlamentul 
European și Codul 
de bune practici 
împotriva 
dezinformării

11/2018 – Lansarea 
Observatorului social 
pentru analiza 
dezinformării și a 
platformelor de 
comunicare socială

3/2019 – Instituirea 
sistemului de alertă 
rapidă și a Săptămânii 
europene a educației în 
domeniul mass-mediei

1-5/2019 – Rapoarte 
ale platformelor 
online cu privire la 
Codul de bune practici

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?qid=1608117147218&uri=COM:2020:825:FIN
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Sfera și abordarea auditului 
14 Prezentul raport de audit vine la doi ani după adoptarea Planului de acțiune al UE 
împotriva dezinformării. Acesta constituie prima evaluare cuprinzătoare și 
independentă a relevanței planului de acțiune și a rezultatelor obținute, contribuind 
astfel la revizuirea periodică a Planului de acțiune al UE solicitată de Consiliu. 

15 Scopul auditului Curții a fost de a stabili dacă Planul de acțiune al UE împotriva 
dezinformării este relevant și dacă acesta produce rezultatele scontate. Pentru a putea 
răspunde la această întrebare, Curtea s-a aplecat asupra a două întrebări secundare: 

o Planul de acțiune al UE este relevant pentru combaterea dezinformării și se 
întemeiază pe un cadru solid în materie de asigurare a răspunderii? 

o Acțiunile prevăzute în Planul de acțiune al UE sunt puse în aplicare așa cum s-a 
prevăzut? Pentru a răspunde la această întrebare secundară, Curtea a evaluat 
stadiul acțiunilor din cadrul fiecăruia dintre cei patru piloni ai planului. 

16 Auditul a acoperit perioada cuprinsă între etapa premergătoare adoptării Planului 
de acțiune al UE împotriva dezinformării, în decembrie 2018, și luna septembrie 2020. 
Acolo unde este posibil, prezentul raport face referire și la evoluțiile recente 
înregistrate în acest domeniu după data menționată, cum ar fi prezentarea de către 
Comisie a Planului de acțiune pentru democrația europeană și a propunerii de Act 
legislativ privind serviciile digitale în decembrie 2020 (a se vedea punctul 12). Cu toate 
acestea, întrucât documentele respective au fost publicate după ce Curtea și-a finalizat 
activitatea de audit, ele nu au fost acoperite de sfera auditului. 

17 Auditul a inclus o amplă examinare și analiză a întregii documentații disponibile 
privind structurile instituite și acțiunile planificate și puse în aplicare prin intermediul 
Planului de acțiune al UE. Curtea a trimis un chestionar punctelor de contact din 
sistemul de alertă rapidă din cele 27 de state membre și a obținut o rată de răspuns de 
100 %. De asemenea, Curtea a organizat reuniuni cu numeroase părți interesate, cum 
ar fi SEAE și direcțiile generale relevante din cadrul Comisiei (DG-uri), Parlamentul 
European, Consiliul, reprezentanțe ale Comisiei, NATO, Centrul de excelență pentru 
comunicare strategică din Letonia afiliat NATO, autorități naționale, platforme online, 
organizații ale jurnaliștilor și organizații de verificare a veridicității informațiilor, 
organisme de reglementare a serviciilor mass-media audiovizuale care oferă 
consultanță Comisiei, cadre universitare și experți, manageri/coordonatori de proiecte 
și un expert extern. 



 13 

 

18 În plus, Curtea a evaluat 20 dintre cele 23 de proiecte pe care Comisia le-a 
identificat ca fiind legate în mod direct de combaterea dezinformării prin intermediul 
educației în domeniul mass-mediei. Evaluarea Curții cu privire la aceste proiecte este 
prezentată în rezumat în anexa III. 
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Observații 

Atunci când a fost elaborat, Planul de acțiune al UE împotriva 
dezinformării era relevant, dar incomplet 

19 În această secțiune, Curtea a examinat dacă Planul de acțiune al UE a fost 
relevant atunci când a fost elaborat pentru prima dată, mai precis dacă acesta 
a răspuns nevoilor identificate de experți și de alte părți interesate. Curtea a evaluat, 
de asemenea, dacă acesta a fost revizuit și actualizat. Au fost analizate evenimentele și 
sursele pe care s-a bazat planul și s-a verificat dacă acesta conținea mecanisme de 
coordonare adecvate în materie de comunicare, precum și elementele necesare pentru 
măsurarea performanței în materie de punere în aplicare și pentru asigurarea 
răspunderii. 

În linii mari, Planul de acțiune al UE era în concordanță cu opiniile 
experților și ale părților interesate cu privire la dezinformare 

20 Combaterea dezinformării este un domeniu foarte tehnic, care necesită 
contribuții și expertiză din partea unei game variate de profesioniști. Consultarea 
publică este, de asemenea, esențială pentru a identifica punctele de vedere și 
prioritățile părților interesate, precum și pentru a înțelege mai bine amenințarea. 

21 Curtea a constatat că Comisia s-a bazat pe o expertiză externă adecvată și că 
aceasta a desfășurat o consultare publică cuprinzătoare13 pentru a elabora Planul de 
acțiune al UE. Acesta a ținut seama în mare măsură de sugestiile și de preocupările 
exprimate în documentele aferente. 

22 La data publicării Planului de acțiune al UE, în decembrie 2018, acesta prezenta 
o abordare structurată pentru a soluționa aspectele care necesitau atât eforturi 
reactive (demontarea și reducerea vizibilității conținutului dezinformării), cât și eforturi 
proactive (educația în domeniul mass-mediei și măsuri de îmbunătățire a rezilienței 
societății) pe termen mai lung. El sublinia obiectivul de a proteja alegerile pentru 
Parlamentul European care urmau să aibă loc în 2019, precum și provocările societale 
pe termen lung care necesită implicarea unui număr mare de actori diferiți. 

                                                      
13 European Commission public consultation on fake news and online disinformation. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/synopsis-report-public-consultation-fake-news-and-online-disinformation
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23 Cu excepția educației în domeniul mass-mediei, Comisia a identificat acțiuni 
concrete pentru a da curs principalelor recomandări din raportul Grupului independent 
de experți la nivel înalt privind știrile false și dezinformarea online. Acest grup, alcătuit 
din 39 de experți cu profiluri diferite, a fost înființat în ianuarie 2018 de către Comisie 
pentru a oferi consiliere cu privire la inițiativele de politică vizând combaterea 
dezinformării online. Raportul grupului menționat, împreună cu comunicarea Comisiei 
din aprilie 2018, au constituit baza Planului de acțiune al UE. 

24 O dovadă suplimentară a relevanței Planului de acțiune al UE este faptul că 
acțiunile sale au urmărit să implice o gamă largă de părți interesate esențiale în acest 
domeniu, incluzând nu doar instituțiile UE și statele membre, ci și alți actori, cum ar fi 
sectorul privat, societatea civilă, verificatorii veridicității informațiilor, jurnaliștii și 
mediul academic. 

SEAE și Comisia nu au stabilit mecanisme de coordonare clare pentru 
punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE 

25 Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării nu a fost însoțit de un cadru 
general de coordonare pentru a se asigura faptul că orice răspuns al UE este eficace și 
proporțional cu tipul și cu amploarea amenințării. De exemplu, stabilirea și 
coordonarea fluxurilor de lucru în materie de comunicare ar permite identificarea 
situațiilor în care trebuie să se lucreze împreună și în parteneriat cu actorii locali și cu 
societatea civilă pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la amenințările legate 
de dezinformare. 

26 O strategie de comunicare asigură un răspuns coerent atunci când sunt implicați 
diferiți actori. Pentru fiecare dintre cei patru piloni ai planului de acțiune al UE, 
responsabilitatea revine unei direcții generale diferite a Comisiei sau SEAE. Acest lucru 
generează riscul ca entitățile implicate „să lucreze izolat una de alta” (și anume în 
paralel, fără cooperare sau coordonare) în materie de comunicare, fără ca vreun 
organism unic să fie responsabil de ansamblul comunicării menite să combată 
dezinformarea sau să asigure o supraveghere completă în acest domeniu. 

27 Direcția Generală Comunicare (DG COMM) din cadrul Comisiei este responsabilă 
de comunicarea externă a instituției. Planul de gestiune al DG COMM pentru 2019 
recunoaște rolul acesteia în combaterea dezinformării și subliniază necesitatea 
cooperării între direcțiile generale și alte instituții, referindu-se în special la Direcția 
Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie (DG CNECT) și la Centrul 
Comun de Cercetare. Nu sunt însă menționate nici SEAE, nici grupurile operative 
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StratCom, care sunt și ele foarte implicate în comunicarea pozitivă și în combaterea 
dezinformării. 

28 DG COMM a instituit o rețea internă de combatere a dezinformării. Printre 
obiectivele acesteia se numără îmbunătățirea coordonării activităților de comunicare 
vizând combaterea dezinformării, crearea unui registru online de argumentări contrarii 
validate, detectarea sistematică a dezinformării și coordonarea răspunsului la aceasta, 
precum și promovarea mesajelor pozitive. Între data înființării rețelei, în mai 2018, și 
ianuarie 2020 au avut loc 11 reuniuni. Acestea sunt deosebit de incluzive, la ele 
participând reprezentanți din numeroase servicii și reprezentanțe ale Comisiei, din 
SEAE și din alte instituții, precum și alți experți. Cu toate acestea, până în prezent, 
reuniunile au implicat doar schimburi de informații între reprezentanți cu privire la 
acțiunile întreprinse, fără să fie stabilită vreo legătură cu procesul de elaborare 
a politicilor și fără să existe vreo dovadă privind măsuri de monitorizare sau decizii 
concrete luate pentru a transforma rețeaua internă de combatere a dezinformării într-
un mecanism de coordonare eficace. 

29 Planul de gestiune al DG COMM pentru 2019 a avut un singur indicator legat de 
dezinformare (dintr-un total de 102 indicatori) și acesta a măsurat doar numărul 
reuniunilor rețelei interne de combatere a dezinformării. 

30 În plus, reprezentanțele Comisiei au un rol esențial în comunicarea externă a 
Comisiei, prin transmiterea de mesaje pozitive și prin acțiuni de sensibilizare, prin 
briefinguri de presă, prin demontarea miturilor și combaterea dezinformării, și se 
așteaptă ca acestea să participe activ la rețeaua internă de combatere a dezinformării. 
Activitățile de combatere a miturilor desfășurate de acestea sunt publicate pe o pagină 
de pe site-ul oficial al fiecărei reprezentanțe. Aceste pagini erau adesea dificil de 
accesat, deoarece locul în care erau găzduite varia de la o reprezentanță la alta: unele 
(de exemplu, în Grecia și în Spania) erau incluse în secțiunea Actualități, în timp ce 
altele (de exemplu, în Polonia și în Irlanda) nu erau incluse în această secțiune. De 
asemenea, aceste pagini nu erau actualizate în mod regulat. Unele furnizau informații 
limitate, adesea anecdotice, și nu era disponibilă nicio statistică cu privire la numărul 
de vizitatori pe aceste pagini. 

31 În sfârșit, DG COMM a dezvoltat o platformă centrală online de combatere 
a dezinformării, sub forma unui portal centralizat care reunește toate aspectele 
activității instituțiilor UE în materie de dezinformare. Lansarea sa era prevăzută pentru 
începutul anului 2020, dar a fost anulată din motive încă neclare. 
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Un cadru fragmentat de monitorizare și de raportare, precum și lipsa 
finanțării pe termen lung subminează asigurarea răspunderii în raport cu 
Planul de acțiune al UE 

32 În vederea asigurării răspunderii, un plan de acțiune trebuie să conțină obiective 
clare și acțiuni cu termene precise, însoțite de o serie de indicatori pentru 
monitorizarea performanței. Dispozițiile privind finanțarea, raportarea periodică, 
evaluarea și revizuirile sunt, de asemenea, elemente esențiale ale unui plan de acțiune. 

33 Unele obiective din Planul de acțiune al UE au formulări generice, cum ar fi 
„accelerare” sau „consolidare”, care nu se pretează la măsurători. Nu există 
indicatori-cheie de performanță pentru plan în ansamblul său. În plus, jumătate dintre 
acțiuni (acțiunile 1, 2, 4, 5 și 8) nu sunt însoțite de indicatori-cheie de performanță, iar 
acțiunile fie nu sunt clar definite, fie nu sunt însoțite de termene de realizare (a se 
vedea și anexa IV). 

34 Calendarul acțiunilor variază între acțiunile pe termen scurt și cele pe termen 
lung. Unele dintre acestea sunt concrete și însoțite de termene precise (de exemplu, 
„[p]ână în martie 2019, Comisia și Înaltul Reprezentant, în cooperare cu statele 
membre, vor institui un sistem de alertă rapidă”), în timp ce altele sunt vagi (de 
exemplu, „statele membre ar trebui să își consolideze în mod semnificativ eforturile 
proprii de comunicare privind valorile și politicile Uniunii”). 

35 Planul de acțiune al UE nu era însoțit de un cadru specific de monitorizare și de 
evaluare (acest lucru este valabil și pentru Planul de acțiune pentru democrația 
europeană publicat recent). Nu exista nicio dispoziție care să prevadă evaluarea 
planului în ansamblu și până în prezent nu a fost efectuată nicio evaluare globală. 
Feedbackul primit în urma punerii sale în aplicare în statele membre nu este înregistrat 
la nivel central și nu este agregat. Fiecare reprezentanță desfășoară propria sa 
campanie de comunicare și colectează statistici, dar Curtea nu a identificat nicio probă 
care să ateste că statisticile respective erau utilizate de Comisie pentru a desprinde 
învățăminte, pentru a stabili bune practici sau ca referințe. Nu există alte informații 
raportate în afară de afirmația că unele activități se încadrează în categoria eforturilor 
de combatere a dezinformării. De exemplu, instrumente precum wiki-ul intern al 
Comisiei consacrat combaterii miturilor sau buletinul informativ privind combaterea 
dezinformării nu sunt monitorizate din perspectiva implicării statelor membre (de 
exemplu, prin sondaje, prin statistici privind utilizatorii sau prin intermediul unor 
indicatori). 
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36 Comisia și SEAE actualizează informațiile și raportează periodic diferitelor grupuri 
de lucru și grupuri de pregătire ale Consiliului cu privire la progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a acțiunilor în cadrul anumitor piloni ai Planului de acțiune al UE. 
Informațiile astfel comunicate nu se află însă în domeniul public și nu cuprind întregul 
plan de acțiune al UE. 

37 Deși au existat rapoarte separate privind aspecte specifice ale Planului de acțiune 
al UE (o evaluare a codului de bune practici și un raport al Comisiei privind alegerile 
pentru Parlamentul European), punerea în aplicare a planului în ansamblul său nu 
a fost abordată decât într-un singur raport, care a fost prezentat la 14 iunie 2019, după 
șase luni de la prezentarea Planului de acțiune al UE. 

38 Deși acest prim raport privind punerea în aplicare acoperea toți pilonii Planului de 
acțiune al UE, el prezintă o serie de deficiențe: 

o nu furnizează nicio măsură a performanței; 

o cu excepția Codului de bune practici, raportarea pentru fiecare pilon este, în cea 
mai mare parte, într-o formă descriptivă generală și nu există o raportare 
detaliată pentru fiecare acțiune; 

o nu există anexe la raport care să privească proiectele individuale legate de Planul 
de acțiune al UE; 

o nu există nicio indicație cu privire la data preconizată pentru următorul raport 
privind punerea în aplicare. 

39 Combaterea dezinformării este un domeniu aflat într-o evoluție constantă, care 
ar necesita o raportare periodică. Comunicarea comună privind combaterea 
dezinformării legate de COVID-19 a recunoscut necesitatea elaborării unor rapoarte 
periodice14. 

40 Planul de acțiune al UE nu conține un plan financiar specific care să acopere 
costurile tuturor activităților încredințate diferitor entități. Finanțarea provine din 
surse diferite și nu există dispoziții care să asigure finanțarea pe termen lung, chiar 
dacă unele dintre evenimentele menționate în Planul de acțiune al UE sunt recurente. 
În anexa II este prezentat bugetul alocat diferitor acțiuni de combatere 

                                                      
14 Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări corecte, 

p. 7, JOIN(2020) 8 final din 10 iunie 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0008&from=RO
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a dezinformării. Aceasta arată că principala sursă de finanțare este diferită în fiecare an 
și evidențiază o lipsă de planificare financiară (a se vedea și punctele 50-51). Comisia și 
SEAE nu alocă întotdeauna cheltuieli pentru combaterea dezinformării (pentru care nu 
există un cod de intervenție specific) – aceste informații au fost compilate doar în 
scopul acestui audit. Figura 2 oferă o imagine de ansamblu a finanțării UE consacrate 
combaterii dezinformării în perioada 2015-2020 (aceasta nu include activitățile care 
contribuie în mod indirect la combaterea dezinformării, și anume activitățile de 
comunicare proactive desfășurate în vecinătatea UE). 

Figura 2 – Întreaga finanțare a UE consacrată combaterii dezinformării în 
perioada 2015-2020 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor Comisiei și ale SEAE. 

41 În plus, Planul de acțiune al UE nu a fost încă actualizat de la prezentarea sa în 
2018. De exemplu, unele acțiuni sunt legate exclusiv de alegerile pentru Parlamentul 
European din 2019 sau de Săptămâna educației în domeniul mass-mediei din 2019, 
ambele fiind evenimente care au avut loc în trecut. Dezinformarea evoluează în 
permanență. Tacticile utilizate, tehnologia din spatele campaniilor de dezinformare și 
actorii implicați sunt în continuă schimbare15. Consiliul a subliniat, de asemenea, 

                                                      
15 Automated tackling of disinformation, studiu al Serviciului de cercetare al Parlamentului 

European, martie 2019. 
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necesitatea ca Planul de acțiune al UE să fie revizuit și actualizat periodic (a se vedea 
punctul 10). 

42 Deși Comunicarea privind combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 
(iunie 2020), Planul de acțiune pentru democrația europeană și propunerea de Act 
legislativ privind serviciile digitale extind anumite acțiuni definite inițial în Planul de 
acțiune al UE, ele nu pot fi considerate o actualizare cuprinzătoare a acestui plan. În 
plus, existența unor acțiuni care urmăresc obiective similare în cadrul unor planuri de 
acțiune și inițiative diferite complică coordonarea, sporind riscul de ineficiență. 

Punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE este, în general, 
pe drumul cel bun, dar a evidențiat o serie de deficiențe  

43 În prezenta secțiune se evaluează punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul 
fiecăruia dintre cei patru piloni ai Planului de acțiune al UE și măsura în care acestea au 
îmbunătățit modul în care UE combate dezinformarea. 

Grupurile operative pentru comunicare strategică joacă un rol 
important, dar nu dispun nici de personal suficient, nici de finanțare 
adecvată pentru a face față amenințărilor emergente 

44 În cadrul pilonului I al Planului de acțiune al UE, Curtea a examinat grupurile 
operative StratCom ale SEAE. Ea a analizat mandatul acestora și a stabilit dacă 
dispuneau de personal adecvat și de finanțare suficientă. În acest context, Curtea 
a examinat, de asemenea, rolul și poziția EUvsDisinfo, un proiect emblematic al UE în 
materie de combatere a dezinformării. 

Mandatele grupurilor operative StratCom nu acoperă în mod adecvat întreaga gamă 
de actori din spatele dezinformării 

45 Pe lângă îmbunătățirea capacității UE de a anticipa activitățile de dezinformare 
din exterior și de a reacționa la acestea (mandatele grupurilor operative StratCom nu 
acoperă dezinformarea generată în UE), grupurile operative StratCom au contribuit în 
mare măsură la o comunicare eficace și la promovarea politicilor UE în regiunile 
învecinate. 

46 Mandatele celor trei grupuri operative StratCom („Est”, „Balcanii de Vest” și 
„Sud”) decurg dintr-o serie de concluzii ale Consiliului, cu diferențe în ceea ce privește 
sarcinile și obiectivele. De exemplu, mandatul grupului operativ StratCom „Est” 
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acoperă în mod specific sarcina „contracarării campaniilor de dezinformare în curs ale 
Rusiei”16. Mandatul acestui grup a fost articulat în jurul unui singur actor extern rău 
intenționat și nu este definit astfel încât să protejeze Europa de dezinformare 
indiferent de sursa acesteia. 

47 Situația este diferită în cazul celorlalte două grupuri operative StratCom, al căror 
obiectiv inițial era intensificarea activităților de comunicare în regiunile lor respective. 
Grupul operativ StratCom „Sud” a fost creat pentru a acoperi vecinătatea sudică a UE și 
regiunea Golfului, în timp ce Grupul operativ „Balcanii de Vest” a fost înființat pentru 
a consolida comunicarea strategică în regiunea respectivă. Înainte de concluziile 
Consiliului din decembrie 201917, combaterea dezinformării nu era prioritatea centrală 
a niciunuia dintre aceste grupuri operative. Grupul operativ StratCom „Est” era 
singurul care avea obiectivul explicit de a consolida capacitatea de a anticipa 
activitățile de dezinformare, de a le contracara și de a răspunde la acestea. În tabelul 2 
de mai jos sunt prezentate obiectivele fiecărui grup operativ StratCom la data 
auditului. 

                                                      
16 Concluziile Consiliului European privind relațiile externe (19 martie 2015), documentul 

Consiliului EUCO 11/15. 

17 Concluziile Consiliului intitulate „Eforturi complementare de sporire a rezilienței și de 
contracarare a amenințărilor hibride”, 10 decembrie 2019, documentul Consiliului 
14972/19. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11-2015-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/ro/pdf
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Tabelul 2 – Comparație între obiectivele grupurilor operative StratCom 

Grup 
operativ StratCom Est StratCom Balcanii de Vest StratCom Sud 

O
bi

ec
tiv

e 

o Comunicarea și 
promovarea eficace 
a politicilor UE în 
țările Parteneriatului 
estic (Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Moldova și 
Ucraina) 

o Consolidarea 
peisajului mediatic 
general din 
vecinătatea estică a 
UE, inclusiv sprijinirea 
libertății mass-mediei 
și consolidarea mass-
mediei independente 

o Îmbunătățirea 
capacității UE de 
a anticipa activitățile 
de dezinformare 
desfășurate de Rusia, 
de a le contracara și 
de a răspunde la 
acestea 

o Consolidarea 
comunicării UE în 
regiune pentru 
a sprijini politica de 
extindere a UE și 
procesul de 
stabilizare și de 
asociere 

o Contribuirea la 
o dezbatere 
informată cu privire 
la UE și la regiune, 
inclusiv prin 
combaterea 
dezinformării 

o Comunicarea 
strategică și eficace și 
promovarea 
politicilor UE 

o Reducerea deficitului 
de comunicare cu 
privire la politici 

o Sprijinirea și 
promovarea libertății 
mass-mediei în 
regiune 

o Combaterea 
percepțiilor greșite cu 
privire la UE și 
a dezinformării în 
regiune 

Sursa: SEAE. 

48 Activitățile celor trei grupuri operative StratCom se extind în general la mai multe 
regiuni și acoperă diferiți agenți care răspândesc dezinformare. Cu toate acestea, 
activitățile de monitorizare a mass-mediei desfășurate de grupurile operative StratCom 
se concentrează în mare măsură asupra mass-mediei internaționale ruse, asupra 
canalelor de comunicare oficiale ruse, asupra mass-mediei controlate politic și/sau 
asupra mass-mediei inspirate/conduse de discursul Rusiei, care operează în UE și în 
vecinătatea acesteia. Or, potrivit analizei SEAE, alți actori, cum ar fi China, au apărut și 
se manifestă, în grade diferite, ca amenințări importante în materie de dezinformare. 
În acest sens, noua comisie a Parlamentului European privind ingerințele externe 
(INGE) a organizat, de asemenea, audieri pentru a discuta potențiale amenințări din 
partea unor țări terțe18. 

                                                      
18 Parlamentul European, Hearing on foreign interference: China, Iran, India and Saudi Arabia 

and UAE din 25 și 26 ianuarie 2021; Hearing on Foreign Interference: Turkey and Russia din 
1 februarie 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-foreign-interference-china-ir/product-details/20210122CAN59464
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-foreign-interference-china-ir/product-details/20210122CAN59464
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-foreign-interference-china-ir/product-details/20210122CAN59464
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-foreign-interference-turkey-a/product-details/20210210CHE08284.
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/hearing-on-foreign-interference-turkey-a/product-details/20210210CHE08284.
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49 Mandatele grupurilor operative StratCom sunt de natură politică, ceea ce 
înseamnă că acestea nu definesc în mod explicit obiectivele de politică urmărite și nu 
au un temei juridic solid. În cadrul acțiunii 2 din Planul de acțiune al UE, Înaltul 
Reprezentant trebuia să revizuiască mandatele grupurilor operative StratCom „Sud” și 
„Balcanii de Vest” (dar nu și mandatul grupului operativ „Est”). Această reexaminare 
nu a fost însă niciodată efectuată. SEAE consideră că concluziile Consiliului adoptate în 
decembrie 2019, în care se arată în mod explicit că „[t]oate cele trei grupuri operative 
au, printre alte sarcini, obligația de a fi în măsură, în mod continuu, să depisteze, să 
analizeze și să conteste activitățile de dezinformare”19, oferă o bază suficientă pentru 
(re)afirmarea mandatelor acestora. De asemenea, Consiliul a invitat SEAE să își 
evalueze nevoile și posibilitățile de extindere la alte zone geografice, fapt care 
demonstrează că există sprijin politic pentru a extinde domeniul de acțiune al 
grupurilor operative StratCom. 

Grupurile operative StratCom nu dispun de o sursă de finanțare specifică și stabilă 

50 La înființarea sa, în 2015, Grupul operativ StratCom „Est” nu a fost dotat cu 
resurse proprii și era finanțat din cheltuielile administrative ale SEAE și din cele ale 
Serviciului Instrumente de Politică Externă al Comisiei. Planul de acțiune al UE a sporit 
finanțarea disponibilă pentru grupurile operative StratCom ale SEAE. În realitate, 
comunicarea strategică este singura parte a planului de acțiune al cărei buget specific 
a crescut. Așa cum se arată în figura 2 de mai sus, bugetul alocat grupurilor operative 
StratCom și comunicării strategice a crescut de aproape patru ori de la adoptarea 
planului de acțiune. 

51 Deși dezinformarea nu este doar o amenințare pe termen scurt, grupurile 
operative StratCom nu dispun de o sursă de finanțare stabilă, ceea ce le-ar putea 
amenința viabilitatea. De exemplu, o sursă semnificativă de finanțare pentru grupurile 
operative StratCom a fost o acțiune pregătitoare a Parlamentului European denumită 
„StratCom Plus” (a se vedea anexa II). Prin natura lor, acțiunile pregătitoare sunt 
concepute pentru a pregăti noi acțiuni, cum ar fi politici, acte legislative și programe. În 
figura 3 este ilustrat modul în care a fost alocată finanțarea suplimentară pentru 
îmbunătățirea diferitor capacități. 

                                                      
19 Eforturi complementare de sporire a rezilienței și de contracarare a amenințărilor hibride – 

Concluziile Consiliului (10 decembrie 2019), documentul Consiliului 14972/19. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14972-2019-INIT/ro/pdf
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Figura 3 – Finanțarea prin intermediul acțiunii pregătitoare 
„StratCom Plus” a diferitor capacități StratCom ale SEAE (2018-2020) 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor SEAE. 

52 Importanța finanțării și a resurselor adecvate a fost subliniată în numeroase 
ocazii20, inclusiv de către Parlamentul European21, de către statele membre22 și de 
societatea civilă23. Părțile interesate au însă opinii divergente cu privire la ce anume ar 
trebui să aibă prioritate la finanțarea din fondurile UE disponibile pentru combaterea 
dezinformării. Potrivit interviurilor realizate de Curte, unele state membre consideră că 
ar trebui să se pună un accent mai mare pe analizarea și pe monitorizarea surselor și 
a actorilor care pot fi mai ușor identificați ca aflându-se în spatele activităților de 

                                                      
20 Concluziile Consiliului European din iunie 2018 și Concluziile Consiliului din decembrie 2019 

privind eforturile complementare de sporire a rezilienței și de contracarare a amenințărilor 
hibride. 

21 Documentele P8_TA(2019) 0187 și P9_TA(2019) 0031. 

22 Information Manipulation: a Challenge for Our Democracies. Un raport al Centre d'analyse, 
de prévision et de stratégie (CAPS, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères) și al 
Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM, ministère des Armées), Franța, 
august 2018. 

23 De exemplu, Democratic Defense against Disinformation, Atlantic Council, februarie 2018; 
GMF Policy Paper nr. 21, august 2019; Winning the Information War, CEPA, august 2016. 
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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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dezinformare. Altele consideră că ar trebui alocate mai multe fonduri pentru 
comunicarea pozitivă. 

Nevoile de personal nu sunt încă satisfăcute 

53 Planul de acțiune al UE avea în vedere consolidarea diviziei StratCom prin crearea 
a 11 posturi suplimentare înainte de alegerile pentru Parlamentul European, prin 
recrutarea de funcționari permanenți pe termen mediu și prin crearea de posturi noi în 
delegațiile UE, pentru a ajunge la „un total de 50-55 de posturi noi” până la sfârșitul 
anului 2020. Planul de recrutare a fost pus în aplicare în trei etape: (1) redistribuirea 
agenților contractuali în cadrul SEAE; (2) recrutarea de personal în echipa StratCom; și 
(3) angajarea de personal suplimentar în cadrul a 27 de delegații ale UE din 
vecinătatea UE. 

54 În cadrul diviziei StratCom, procesul de recrutare și alocare a personalului este 
încă în curs. În octombrie 2020, aceasta avea 37 de angajați și, prin urmare, nu atinsese 
încă creșterea totală de 50-55 de angajați prevăzută în Planul de acțiune al UE. Unul 
dintre motivele pentru care acest obiectiv a fost dificil de atins este faptul că mulți 
dintre membrii personalului StratCom sunt detașați de la Consiliu, de la Comisie și din 
statele membre, iar unii dintre aceștia au fost retrași din detașări. 

55 Aproape toți membrii personalului recrutați suplimentar (inclusiv cei care au fost 
redistribuiți) sunt agenți contractuali: SEAE a recunoscut că nu este ușor să recruteze 
funcționari permanenți cu expertiza și cu competențele necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor cerute. Or, în pofida contribuției lor importante, durata maximă 
a contractelor pentru membrii acestei categorii de personal este de șase ani. 

56 Celălalt grup care constituie o parte semnificativă a efectivului StratCom este 
reprezentat de experții naționali detașați. Aceștia au sprijinit în primul rând activitatea 
grupului operativ StratCom „Est” și, recent, și pe cea a grupului operativ StratCom 
„Balcanii de Vest”. Pe lângă faptul că este benefică pentru SEAE, detașarea lor aduce 
beneficii și țărilor lor de origine, întrucât le permite să acumuleze mai multă expertiză 
și să creeze legături mai profunde cu SEAE. Sprijinirea în mod excesiv pe detașări poate 
însă duce la incertitudine în ceea ce privește dotarea cu resurse umane și la pierderea 
periodică a memoriei și a expertizei instituționale din cauza rotației frecvente 
a personalului. Toți acești factori ar putea submina construirea memoriei și a expertizei 
instituționale. 

57 Având în vedere pandemia de COVID-19 și volumul de muncă suplimentar pe care 
aceasta l-a creat pentru grupurile operative, există riscul ca SEAE, cu numărul actual de 
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angajați și cu repartizarea actuală a acestora, să nu dispună de o capacitate suficientă 
pentru a ține pasul cu noile tendințe și evoluții, cum ar fi sursele de amenințări, 
strategiile și tacticile de dezinformare emergente. În plus, solicitarea Consiliului de 
a intensifica activitatea de comunicare strategică în alte regiuni (a se vedea punctul 10) 
riscă să exercite o presiune și mai mare asupra resurselor umane limitate ale SEAE. 

58 O analiză eficace a datelor este esențială nu doar pentru monitorizarea, 
detectarea și analizarea dezinformării, ci și ca bază pentru un proces solid și bazat pe 
date concrete de dezvoltare de viziuni strategice și de elaborare a politicilor. La data 
auditului, celula de analiză a datelor din cadrul diviziei StratCom include analiști interni 
cu normă întreagă, care sunt sprijiniți de contractanți externi. Celula, lansată la 
jumătatea anului 2019, sprijină activitatea grupurilor operative StratCom și sistemul de 
alertă rapidă din cadrul pilonului II al Planului de acțiune al UE. Analizele sale sunt 
efectuate în principal la cerere și ad hoc. În plus, activitatea sa nu este integrată în mod 
structurat în activitatea tuturor grupurilor operative StratCom. Deși recurgerea la 
contractanți externi poate oferi flexibilitate, capacitatea internă este esențială pentru 
a furniza o analiză judicioasă într-un termen scurt și pentru a construi memoria și 
expertiza instituțională. 

Măsurarea impactului activității grupurilor operative StratCom rămâne o provocare 

59 Cele mai mari provocări în comunicarea strategică rămân măsurarea 
vulnerabilității la dezinformare și a impactului dezinformării, precum și eforturile de 
a înțelege acest fenomen, de a îl analiza și de a reacționa la acesta. Comisia utilizează 
sondajele de opinie ca o modalitate de a evalua eficacitatea cu care comunicările 
strategice influențează percepțiile despre UE. Este însă dificil ca rezultatele acestor 
sondaje să fie atribuite unor acțiuni ale UE. 

60 În afara campaniilor de comunicare, grupurile operative StratCom nu măsurau în 
mod exhaustiv impactul activității lor. În plus, niciunul dintre acestea nu dispunea de 
o funcție de evaluare care să îi analizeze eficacitatea și care să identifice domeniile în 
care erau necesare îmbunătățiri. 

Faptul că EUvsDisinfo este găzduit de SEAE creează incertitudine cu privire la scopul 
fundamental al proiectului 

61 Proiectul EUvsDisinfo este imaginea publică și emblema eforturilor UE de 
combatere a dezinformării, precum și principalul produs al grupului operativ StratCom 
„Est” în acest domeniu. Acesta dispune de o bază de date deschisă, cu funcție de 
căutare, în care, la 1 octombrie 2020, figurau peste 9 700 de cazuri de dezinformare. 
Principalele materiale de pe site-ul EUvsDisinfo sunt publicate în cinci limbi ale UE; 
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restul materialelor sunt publicate doar în limbile engleză și rusă. Potrivit SEAE, accentul 
inițial pus pe dezinformarea provenită din Rusia a permis să se pună bazele unei 
abordări unice și inovatoare; nu există inițiative comparabile din partea guvernelor 
statelor membre.  

62 De la începuturile sale, în 2015, EUvsDisinfo și-a mărit constant vizibilitatea online 
(a se vedea figura 4 de mai jos) prin catalogarea, analizarea și publicarea de exemple 
de dezinformare rusă. Multe părți interesate au confirmat că EUvsDisinfo a avut un rol 
esențial în sensibilizarea cu privire la amenințarea la adresa UE și a statelor sale 
membre pe care o reprezintă dezinformarea rusă și în influențarea percepțiilor legate 
de această amenințare. 

Figura 4 – EUvsDisinfo: numărul de vizitatori, de vizualizări unice și de 
urmăritori pe Twitter și pe Facebook 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de SEAE. 

63 Cu toate acestea, în trecut, EUvsDisinfo s-a confruntat și cu critici. De exemplu, în 
2018, site-ul a fost cenzurat de parlamentul olandez24 pentru că a atribuit în mod 
eronat activități de dezinformare rusă unei publicații naționale olandeze. În plus, unele 
cazuri publicate pe site-ul EUvsDisinfo nu reprezintă o amenințare la adresa 
democrațiilor din UE. 

                                                      
24 Officiele bekendmakingen. 
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64 Privind în perspectivă, dincolo de producerea mai multor exemple de 
dezinformare rusă – o amenințare care este în prezent bine stabilită și recunoscută – 
rolul și misiunea pe care le va avea EUvsDisinfo în viitor sunt neclare. Deși SEAE susține 
că EUvsDisinfo este independent și nu reprezintă poziția oficială a UE, faptul că 
proiectul este găzduit de SEAE pune sub semnul întrebării această afirmație. Se pune 
întrebarea dacă un astfel de instrument ar trebui să fie găzduit și gestionat de 
o autoritate publică (cum este SEAE) sau dacă el ar trebui să fie gestionat sub 
responsabilitatea unei organizații a societății civile. 

Sistemul de alertă rapidă a reunit statele membre, dar potențialul său nu 
este pe deplin valorificat 

65 Instituirea sistemului de alertă rapidă este principala acțiune din cadrul 
pilonului II al Planului de acțiune al UE (acțiunea 3). Așa cum se precizează în plan, 
„[p]rimele ore după publicarea unui conținut cu caracter de dezinformare sunt 
esențiale pentru detectarea, analizarea acestuia și luarea de măsuri”. Sistemul de 
alertă rapidă a fost înființat în martie 2019, în termenul stabilit în plan. Acesta se 
compune din două elemente esențiale: o rețea de puncte de contact naționale și 
o platformă web al cărei scop este „să emită alerte în timp real cu privire la campaniile 
de dezinformare, prin intermediul unei infrastructuri tehnologice speciale”, pentru a 
„facilita schimbul de date și evaluarea acestora, permițând o înțelegere comună 
a situației, atribuirea și răspunsul coordonat și asigurând o utilizare eficientă a timpului 
și a resurselor”25. SEAE asigură secretariatul pentru sistemul de alertă rapidă și 
găzduiește site-ul web al acestuia. 

Deși este un instrument util pentru schimbul de informații, până la data auditului, 
sistemul de alertă rapidă nu emisese încă nicio alertă și nu fusese utilizat pentru 
coordonarea unor acțiuni comune 

66 Pentru a funcționa în mod eficace, sistemul de alertă rapidă trebuie să fie în 
măsură să emită alerte în timp util, să coordoneze atribuirea faptelor și răspunsul 
comun, precum și să faciliteze schimbul de informații între statele membre și 
instituțiile UE. Curtea a examinat dacă sistemul de alertă rapidă era operațional înainte 
de alegerile pentru Parlamentul European din 2019, astfel cum se prevedea în Planul 
de acțiune al UE. S-a evaluat, de asemenea, activitatea sistemului și nivelul de 
implicare al participanților la acesta. 

                                                      
25 Caietul de sarcini al sistemului de alertă rapidă. 
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67 Curtea a constatat că sistemul de alertă rapidă a fost instituit într-un timp scurt, 
în martie 2019, astfel cum se prevedea în Planul de acțiune al UE. El a reunit statele 
membre și instituțiile UE și a facilitat schimbul de informații, dar, până la data 
auditului, nu emisese nicio alertă și nu fusese utilizat pentru a coordona o atribuire 
comună a faptelor și un răspuns comun, așa cum se preconizase inițial. 

68 Majoritatea părților interesate consultate în cadrul auditului Curții aveau o opinie 
pozitivă cu privire la sistemul de alertă rapidă. Potrivit acestora, prin crearea unei 
comunități, el acoperă o lacună importantă în ecosistemul instituit pentru combaterea 
dezinformării. Acest lucru a fost confirmat și de sondajul realizat de Curte în rândul 
statelor membre: sistemul de alertă rapidă le permite să facă schimb de informații, să 
obțină noi perspective și să își consolideze reciproc capacitățile. În figura 5 de mai jos 
sunt prezentate aspectele cele mai apreciate de către punctele de contact naționale 
ale sistemului de alertă rapidă. 

Figura 5 – Aprecierile statelor membre cu privire la importanța 
elementelor sistemului de alertă rapidă 

 
Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

69 În pofida acestei opinii pozitive cu privire la sistemul de alertă rapidă ca 
instrument de schimb de informații, Curtea nu a identificat nicio probă că informațiile 
partajate prin intermediul acestuia ar fi declanșat evoluții substanțiale ale politicilor la 
nivelul statelor membre. Construirea unei cunoașteri comune a situației rămâne un 
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șantier în curs în cadrul sistemului de alertă rapidă, limitată de absența unor definiții 
armonizate și coerente (de exemplu, lipsa unei definiții pentru noțiunea de 
„dezinformare” însăși, împreună cu punctele de vedere diferite cu privire la definirea 
surselor dezinformării, a răspunsurilor la aceasta, a nivelurilor de pregătire etc.) și de 
lipsa unei evaluări comune a riscurilor. 

70 La data lansării sistemului de alertă rapidă, emiterea de alerte în timp real pentru 
a reacționa rapid la campaniile de dezinformare era considerată scopul său principal, 
din cauza iminenței alegerilor pentru Parlamentul European. Pentru echipa StratCom 
însă, obiectivul principal era acela de a reuni practicieni și de a dezvolta o comunitate, 
întrucât în UE nu exista niciun astfel de mecanism. Aceste motivații diferite au 
perturbat înțelegerea rolului sistemului de alertă rapidă de către părțile interesate și 
de către publicul larg. 

71 A fost dezvoltat un mecanism de alertă, care poate fi utilizat în cazuri extrem de 
urgente, dar acesta nu fusese activat până la data auditului. Un prag pentru 
declanșarea sistemului de alertă a fost definit în termeni calitativi: o campanie de 
dezinformare care are un „impact transnațional semnificativ” (mai exact, un atac care 
vizează mai multe țări). O evaluare cantitativă a acestui prag nu este însă posibilă. 

72 Pe lângă funcția sa de alertă, sistemul de alertă rapidă a fost conceput pentru 
a contribui la atribuirea atacurilor de dezinformare surselor acestora și pentru 
a promova un răspuns coordonat. Această capacitate de coordonare a sistemului nu 
a fost însă testată. 

Participarea la sistemul de alertă rapidă și activitățile acestuia sunt rezultatul 
implicării un număr limitat de state membre 

73 Sistemul de alertă rapidă reunește punctele de contact ale statelor membre, 
Centrul de situații și de analiză a informațiilor din structura SEAE, Comisia Europeană 
(în special DG CNECT, DG JUST și DG COMM), Parlamentul European și Secretariatul 
General al Consiliului. La sistemul de alertă rapidă participă reprezentanți ai NATO și ai 
Mecanismului de reacție rapidă al G7. Uneori, în cadrul reuniunilor sistemului de alertă 
rapidă sunt prezenți și experți externi, inclusiv din partea societății civile și 
a platformelor online. În general, reuniunile punctelor naționale de contact au loc 
trimestrial, dar nivelul de implicare variază de la un stat membru la altul. Cea mai mare 
parte a activității este antrenată de o treime din statele membre, care participă mai 
regulat și sunt mai active la reuniuni. 
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Cele mai recente statistici indică o tendință de scădere a nivelurilor de activitate 

74 Statisticile generate de platformă indică o serie de tendințe. În primul rând, 
activitatea este antrenată de un număr mic de utilizatori de bază, ceilalți utilizatori 
fiind mult mai pasivi. În al doilea rând, de la lansarea sistemului, nivelurile de activitate 
au atins un apogeu în preajma a două evenimente importante: alegerile pentru 
Parlamentul European și primele săptămâni care au urmat restricțiilor generale de 
deplasare a persoanelor de la jumătatea lunii martie 2020. În acest din urmă caz, 
activitatea a scăzut de atunci și s-a stabilizat, la sfârșitul lunii august 2020, la niveluri 
care reprezintă aproximativ jumătate din cele înregistrate în luna mai 2020. 

75 Statisticile privind utilizatorii indică o tendință de scădere a nivelurilor de 
activitate. De exemplu, așa cum se arată în figura 6, numărul mediu de vizualizări 
zilnice a scăzut chiar și în componentele specifice ale sistemului de alertă rapidă care 
sunt concentrate pe dezinformarea în legătură cu COVID-19. În plus, numărul 
utilizatorilor implicați activ a scăzut constant de la alegerile pentru Parlamentul 
European de la sfârșitul lunii mai 2019. Deși acești indicatori nu oferă o imagine 
completă a situației, ei arată în mod clar că potențialul platformei nu este pe deplin 
valorificat. 

Figura 6 – Numărul mediu de utilizatori ai sistemului de alertă rapidă în 
perioada martie 2019-martie 2020 

 
Sursa: StratCom (SEAE). Cele două scăderi bruște ale numărului de utilizatori sunt rezultatul politicii 
introduse în luna august de a dezactiva conturile utilizatorilor rămase inactive pentru o perioadă mai 
lungă de trei luni. 
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Cooperarea cu platformele online și cu rețelele existente este în cea mai mare parte 
informală 

76 În conformitate cu Planul de acțiune al UE, platformele online ar trebui să 
coopereze cu punctele de contact ale sistemului de alertă rapidă, în special în 
perioadele electorale, pentru a furniza informații relevante și în timp util. Cu toate 
acestea, nu există niciun protocol de cooperare între sistemul de alertă rapidă și 
platformele online și, întrucât echipa StratCom nu monitorizează numărul de cazuri 
semnalate, nu este posibilă evaluarea performanței sistemului de alertă rapidă în acest 
domeniu. 

Codul de bune practici a determinat platformele online să se poziționeze 
împotriva dezinformării, dar nu a prevăzut răspunderea acestora în 
domeniu 

77 Unul dintre principalele motive pentru care dezinformarea este atât de acută îl 
constituie utilizarea pe scară largă a internetului, combinată cu apariția unor tehnologii 
noi și cu utilizarea în continuă creștere a platformelor online pentru a accesa 
informații. Acest context facilitează în mare măsură crearea, amplificarea și difuzarea 
de informații false. Potrivit indicelui economiei și societății digitale, în 2020, 85 % 
dintre cetățenii UE erau utilizatori de internet. Majoritatea platformelor își 
monetizează serviciile prin utilizarea datelor cu caracter personal (în principal pe baza 
modelelor de publicitate). Această situație a creat un teren fertil și pentru actorii din 
spatele dezinformării, permițându-le să își direcționeze mai bine acțiunile. 

78 În cazul platformelor online, dezinformarea apare în principal ca urmare 
a partajării de informații false de către utilizatori, care pot fi ulterior promovate de 
algoritmii utilizați de platforme pentru a prioritiza afișarea conținutului. Acești 
algoritmi sunt influențați de modelul de afaceri al platformelor online și privilegiază 
conținuturi personalizate și populare, deoarece acestea prezintă cea mai mare 
probabilitate de a atrage atenția. Dezinformarea afectează, de asemenea, rezultatele 
căutărilor pe internet, ceea ce îi împiedică și mai mult pe utilizatori să găsească și să 
citească informații fiabile online26. În imaginea 1 de mai jos este prezentat un exemplu 
de sugestii de căutare furnizate de o platformă online pentru sintagma „UE este”, care 
sunt aproape toate negative. 

                                                      
26 Automated Tackling of Disinformation, studiu al Serviciului de cercetare al Parlamentului 

European, martie 2019. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf
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Imaginea 1 – Exemplu de sugestii de pe o platformă online atunci când 
se caută sintagma „UE este” 

 
Sursa: căutare efectivă pe internet efectuată de Curtea de Conturi Europeană la 18 octombrie 2019, la 
ora 11:55 (GMT+1). Google este o marcă comercială a Google LLC. 

79 Conturile false, trolii pe internet și boții rău intenționați contribuie, de asemenea, 
la diseminarea de informații false. 

Codul de bune practici oferă Comisiei un cadru pentru a interacționa cu platformele 
de comunicare socială 

80 În urma comunicării Comisiei din aprilie 2018 și a propunerilor Grupului 
independent de experți la nivel înalt privind știrile false și dezinformarea online, 
Comisia a decis să inițieze un dialog cu platforme online și cu alte asociații profesionale 
pe tema dezinformării. Acest dialog a dus la elaborarea Codului de bune practici (a se 
vedea anexa V), care instituie o abordare voluntară bazată pe autoreglementarea de 
către semnatari. Codul de bune practici a fost semnat în octombrie 2018, înainte de a fi 
integrat în pilonul III din Planul de acțiune al UE. În prezent, acesta numără 
16 semnatari. 

81 Prin semnarea Codului de bune practici, platformele online și asociațiile 
profesionale care reprezintă sectorul publicității s-au angajat să prezinte Comisiei 
Europene rapoarte privind stadiul măsurilor luate pentru a-și respecta angajamentele. 
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Aceste măsuri variau de la asigurarea transparenței în publicitatea politică până la 
închiderea de conturi false și împiedicarea furnizorilor de dezinformare să câștige bani. 
Comisia a monitorizat îndeaproape respectarea acestor angajamente. 

82 Majoritatea părților interesate intervievate în cursul auditului au subliniat că 
dialogul inițiat de Comisie cu platformele online a fost o inițiativă unică și necesară. 
Mulți dintre actorii din afara UE pe care Curtea i-a consultat urmăresc îndeaproape 
eforturile Comisiei. Aceștia consideră că UE este primul actor la nivel mondial care 
încearcă să obțină echilibrul delicat între protejarea libertății de exprimare și limitarea 
răspândirii rău intenționate a dezinformării cauzatoare de prejudicii. 

83 Codul de bune practici a oferit Comisiei un cadru pentru a interacționa cu 
platformele de comunicare socială înainte de alegerile pentru Parlamentul European 
din mai 2019 și mai târziu, în timpul pandemiei de COVID-19, cu scopul de a atenua 
efectele negative ale „infodemiei” aferente. În caseta 1 sunt prezentate eforturile 
depuse de UE pentru limitarea dezinformării în legătură cu COVID-19 cu ajutorul 
Codului de bune practici (a se vedea și anexa VI). 

Caseta 1 

Eforturile depuse de UE pentru a limita, cu ajutorul Codului de bune 
practici, „infodemia” asociată pandemiei de COVID-19 

În martie 2020, când impactul pandemiei de COVID-19 a devenit mai vizibil, au 
avut loc reuniuni între Comisie și platformele de comunicare socială. Comisia 
a solicitat platformelor să acorde o vizibilitate mai mare informațiilor provenite din 
surse oficiale și să elimine publicitatea falsă. 

În iunie 2020, instituțiile europene au publicat o comunicare comună intitulată 
„Combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 – Asigurarea unei informări 
corecte”. Această comunicare subliniază rolul Planului de acțiune al UE. 



 35 

 

Semnatarii Codului de bune practici și-au prezentat eforturile depuse prin 
intermediul unor rapoarte specifice, care au fost publicate în septembrie27 și în 
octombrie 202028. Mai jos sunt prezentate câteva exemple de astfel de eforturi, 
preluate din rapoartele platformelor: 

o Google a blocat sau a eliminat peste 82,5 milioane de anunțuri publicitare 
legate de COVID-19 în primele opt luni ale anului 2020; numai în luna 
august 2020, Microsoft Advertising a împiedicat difuzarea către utilizatori de 
pe piețele europene a unui număr de 1 165 481 de anunțuri publicitare legate 
de COVID-19; 

o căutările efectuate prin intermediul motorului Bing al Microsoft arată că, în 
august 2020, peste 4 milioane de utilizatori din UE au consultat surse oficiale 
în legătură cu COVID-19. Facebook și Instagram au raportat că peste 
13 milioane de utilizatori din UE și-au vizitat „centrul de informare” cu privire 
la COVID-19 în luna iulie și peste 14 milioane în luna august.  

o Facebook a afișat mesaje de avertizare privind dezinformarea care vizau 
4,1 milioane de elemente de conținut în UE în luna iulie și 4,6 milioane în luna 
august, mesaje asociate cu verificări ale veridicității informațiilor legate de 
COVID-19. 

Platformele au politici de moderare diferite. Rapoartele acestora au formate 
diferite, iar datele sunt dificil de comparat, deoarece terminologia utilizată diferă 
de la o platformă la alta. Facebook analizează „comportamentul disimulat 
coordonat” și „operațiunile de influență”, în timp ce Twitter raportează cu privire 
la „comportamentul manipulator”. În timp ce Google și Microsoft au raportat 
eliminarea a milioane de anunțuri publicitare, Twitter a declarat că nu a găsit nici 
măcar un singur tweet promovat care să conțină informații false. În pofida acestor 
discrepanțe, Comisia a considerat că „în general, rapoartele oferă o bună imagine 
de ansamblu a măsurilor luate de platforme pentru a combate dezinformarea în 
legătură cu COVID-19”. 

Evaluarea Codului de bune practici a evidențiat existența unor limitări în ceea ce 
privește cerințele de raportare 

84 Codul de bune practici a făcut obiectul unei serii de examinări și de evaluări. 
Acestea au evidențiat mai multe deficiențe privind modul în care Comisia a stabilit 
cerințele de raportare pentru semnatarii codului (a se vedea caseta 2). Aceste evaluări 
nu au condus la nicio modificare a Codului de bune practici. 

                                                      
27 First baseline reports – Fighting COVID-19 disinformation Monitoring Programme. 

28 Second set of reports – Fighting COVID-19 disinformation Monitoring Programme. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-baseline-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/second-set-reports-fighting-covid-19-disinformation-monitoring-programme
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Caseta 2 

Evaluările Codului de bune practici 

Comitetul de reflecție al Forumului multilateral privind dezinformarea29 a efectuat 
o evaluare inițială a Codului de bune practici la 24 septembrie 2018, înainte de 
semnarea acestuia. El a arătat următoarele: „[…] «Codul de bune practici», astfel 
cum a fost prezentat de grupul de lucru, nu conține nicio abordare comună, niciun 
angajament clar și semnificativ, niciun obiectiv măsurabil și niciun indicator-cheie 
de performanță și, prin urmare, nu există nici posibilitatea de a monitoriza 
progresele, nici vreun instrument de asigurare a conformității sau a respectării: 
acesta nu este în niciun caz o formă de autoreglementare și, prin urmare, 
platformele, în pofida eforturilor lor, nu au elaborat un veritabil cod de bune 
practici.” Unele elemente ale acestei opinii continuă să fie relevante în prezent și 
au fost reflectate în analize și în evaluări ulterioare ale codului. 

În aprilie 2020, Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul 
serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA) a prezentat o opinie cu privire la Codul 
de bune practici30. Aceasta a identificat trei deficiențe principale: 

o lipsa de transparență cu privire la modul în care semnatarii pun în aplicare 
Codul de bune practici; 

o caracterul prea general al conținutului și al structurii măsurilor prevăzute de 
Codul de bune practici; 

o numărul limitat de semnatari ai Codului de bune practici. 

Comisia a finalizat propria evaluare a Codului de bune practici în mai 2020. 
Concluzia sa generală a fost că acesta a produs rezultate pozitive31. Raportul 
a subliniat că prin intermediul codului a fost creat un cadru comun și s-a 
îmbunătățit cooperarea dintre factorii de decizie politică și semnatari. Principalele 
deficiențe identificate de Comisie au fost următoarele: 

o caracterul de autoreglementare al Codului de bune practici; 

o lipsa de uniformitate în punerea în aplicare (progrese inegale în ceea ce 
privește monitorizarea); 

o lipsa de claritate în ceea ce privește sfera acestuia și unele dintre conceptele 
esențiale. 

Semnatarii înșiși nu au reușit să pregătească o evaluare anuală a Codului de bune 
practici, așa cum se convenise inițial. Întrucât semnatarii nu au un reprezentant 
comun, coordonarea necesită mult timp și este informală, iar obținerea unui 
consens cu privire la modul în care va avea loc această evaluare anuală și la cine 
o va efectua s-a dovedit a fi dificilă. 
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În septembrie 2020, Comisia a publicat un document de lucru al serviciilor 
Comisiei32 în care se face bilanțul tuturor evaluărilor Codului de bune practici 
efectuate până în prezent. Aceasta a recunoscut că „este în continuare dificil să se 
evalueze cu precizie promptitudinea, exhaustivitatea și impactul acțiunilor 
platformelor”. De asemenea, Comisia a identificat necesitatea de a se dispune de 
„definiții comune, de proceduri mai clare, de angajamente mai precise și mai 
cuprinzătoare, precum și de indicatori-cheie de performanță transparenți și de 
o monitorizare adecvată”. 

85 Activitatea Curții confirmă faptul că informațiile raportate variază de la un 
semnatar la altul, în funcție de nivelul de angajament și după cum este vorba despre 
o platformă online sau despre o asociație profesională. În plus, rapoartele platformelor 
online nu sunt întotdeauna comparabile și lungimea lor variază considerabil. 

86 Aceste diferențe între semnatarii Codului de bune practici s-au dovedit a fi 
problematice și pentru stabilirea unor indicatori-cheie de performanță generali. 
Indicatorii în cauză au făcut posibilă monitorizarea acțiunilor anumitor semnatari, dar 
nu a tuturor. De exemplu, la rubrica „Integritatea serviciilor”, Comisia a propus 
indicatorul „Numărul de postări, imagini, clipuri video sau comentarii în cazul cărora 
s-au luat măsuri din cauza încălcării politicilor platformei privind utilizarea abuzivă 
a boților automatizați”. Acest indicator de realizare este relevant doar pentru anumite 
platforme online. 

87 Potrivit analizei efectuate chiar de Comisie cu privire la rapoartele semnatarilor 
Codului de bune practici, parametrii furnizați până în prezent corespund exclusiv unor 
indicatori de realizare. De exemplu, platformele declară că au respins anunțurile 
publicitare sau că au eliminat o serie de conturi sau de mesaje care erau vectori de 
dezinformare în contextul COVID-19 (a se vedea și caseta 1). În cazul în care aceste 
informații raportate nu sunt puse în context (și anume prin compararea lor, în timp, cu 
datele de referință și cu alte informații relevante, cum ar fi numărul total de conturi 
create) și Comisia nu poate verifica exactitatea acestora, ele au o utilitate limitată. 

                                                      
29 Multi-stakeholder forum on disinformation. 

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

31 Evaluarea proprie a Comisiei cu privire la Codul de bune practici. 

32 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat Assessment of the Code of Practice on 
Disinformation – Achievements and areas for further improvement, SWD(2020) 180 final din 
10 septembrie 2020. 

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://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-assessment-implementation-code-practice-disinformation
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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88 Evaluarea Codului de bune practici efectuată în numele Comisiei nu doar 
analizează stadiul actual al raportării, ci și recomandă parametri care ar putea fi 
utilizați în viitor. În acest document, sunt propuse două niveluri de indicatori: 

(i) indicatori „structurali” pentru cod în ansamblul său, care măsoară rezultatele 
globale, amploarea dezinformării online și impactul codului în general. Acești 
indicatori contribuie la monitorizarea, la un nivel general, a nivelului 
dezinformării, pentru a stabili dacă acesta este în creștere, stabil sau în scădere; 

(ii) indicatori de „nivel de servicii” personalizați, defalcați pe piloni, pentru a măsura 
rezultatele obținute de fiecare platformă semnatară în combaterea dezinformării. 

La data auditului, Comisia nu pusese la dispoziția semnatarilor niciun model de 
raportare nou și niciun indicator nou care să fie mai relevant. 

89 Problemele descrise mai sus arată că platformele online nu sunt trase la 
răspundere pentru acțiunile lor și pentru rolul pe care îl au în combaterea activă 
a dezinformării. 

Lipsa unei strategii coerente privind educația în domeniul mass-mediei și 
fragmentarea acțiunilor întreprinse de UE atenuează impactul acestora 

90 Pilonul IV al planului de acțiune al UE se axează pe sensibilizare și pe 
îmbunătățirea rezilienței la dezinformare la nivelul societății. Acesta urmărește să 
îmbunătățească acțiunile educative în domeniul mass-mediei, cum ar fi Săptămâna 
educației în domeniul mass-mediei din 2019, și să sprijine mass-media independentă și 
jurnaliștii de investigație. De asemenea, se solicită statelor membre să pună rapid în 
aplicare dispozițiile privind educația în domeniul mass-mediei prevăzute de Directiva 
privind serviciile mass-media audiovizuale și să creeze echipe de verificatori 
multidisciplinari independenți ai veridicității informațiilor în lumina alegerilor pentru 
Parlamentul European din 2019. 

91 Educația în domeniul mass-mediei se referă la abilități, cunoștințe și capacități de 
înțelegere care permit cetățenilor să utilizeze mijloacele de informare în mod eficient 
și în condiții de siguranță, precum și la a-i înzestra pe aceștia cu capacitățile de gândire 
critică necesare pentru a-și folosi discernământul, pentru a analiza realități complexe și 
pentru a recunoaște diferența dintre opinii și fapte33. Responsabilitatea pentru 
educația în domeniul mass-mediei, care este o componentă transversală a politicii 

                                                      
33  Directiva (UE) 2018/1808 (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=RO
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educaționale și a agendei digitale a UE, revine statelor membre. Rolul Comisiei este de 
a încuraja colaborarea și de a facilita progresul în domeniu. Dezinformarea nu ține însă 
seama de frontiere și, prin urmare, dezvoltarea unor instrumente comune și schimbul 
de bune practici la nivelul UE sunt importante. 

92 Pentru a evalua acțiunile din cadrul acestui pilon, Curtea a examinat evenimentul 
organizat în 2019 intitulat „Săptămâna europeană a educației în domeniul mass-
mediei”, precum și dacă exista o strategie bine definită pentru diferitele inițiative în 
acest domeniu. Curtea a examinat Raportul Comisiei privind alegerile pentru 
Parlamentul European din 201934 și a evaluat 20 de proiecte care sunt legate în mod 
direct de educația în domeniul mass-mediei și de combaterea dezinformării. 

93 În Raportul Comisiei privind alegerile pentru Parlamentul European din 2019 s-a 
afirmat că „[d]eși aceste eforturi de manipulare s-au axat în mod recurent pe teme 
sensibile din punct de vedere politic și au vizat publicul UE înainte de alegeri, până în 
prezent nu a fost identificată nicio operațiune la scară mare de ingerință indirectă în 
alegerile din 2019”. 

Statele membre nu participă în aceeași măsură la Săptămâna europeană a educației 
în domeniul mass-mediei 

94 Săptămâna europeană a educației în domeniul mass-mediei constă într-o serie de 
acțiuni de sensibilizare cu privire la acest tip de educație în întreaga UE (a se vedea 
caseta 3). Nu este însă clar în ce măsură aceasta reflectă o strategie coerentă a UE în 
domeniu. Astfel, deși include unele dezbateri la nivel înalt, acest eveniment servește în 
principal pentru a ilustra unele inițiative specifice ale UE și ale statelor membre. Ediția 
din 2020 urma să fie organizată în comun de către Comisie și Consiliu, ceea ce ar fi 
putut stimula și mai mult acțiunea și participarea statelor membre. Aceasta a fost însă 
anulată din cauza pandemiei de COVID-19. 

                                                      
34 COM(2020) 252 final din 19 iunie 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0252&from=RO
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Caseta 3 

Săptămâna europeană a educației în domeniul mass-mediei 

Săptămâna educației în domeniul mass-mediei din 2019 a fost una dintre cele 
două acțiuni specifice în materie de educație în domeniul mass-mediei prevăzute 
în Planul de acțiune al UE. Aceasta a avut loc în martie 2019 la Bruxelles și în 
statele membre și a inclus o conferință la nivel înalt. În săptămâna respectivă au 
fost organizate peste 320 de evenimente și în total, până la sfârșitul lunii 
septembrie 2020, fuseseră organizate 360 de evenimente. 

Aproape jumătate dintre 
acestea au avut loc în Franța, 
Belgia (în principal Bruxelles) 
clasându-se pe locul al doilea, 
la o distanță considerabilă. 
Un număr mic de state 
membre nu au găzduit niciun 
eveniment, așa cum se poate 
constata din distribuția 
geografică a evenimentelor 
(a se vedea imaginea 
alăturată). După cum era de 
așteptat, majoritatea 
evenimentelor au avut loc în 
jurul datei lansării oficiale. Nu 
sunt însă disponibile statistici 
suplimentare nici cu privire la 
numărul de persoane la care 
aceste evenimente au ajuns, 
nici cu privire la distribuția 
tematică a acestora și nici cu 
privire la măsura în care ele 
au abordat în mod specific 
problema dezinformării. 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor Comisiei. 
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Nu există nicio strategie globală în materie de educație în domeniul mass-mediei 
care să includă combaterea dezinformării 

95 Curtea a constatat că existau o multitudine de inițiative ale UE și ale statelor 
membre privind educația în domeniul mass-mediei, precum și foarte multe documente 
de politică. Acest lucru reiese în mod clar și din Concluziile Consiliului privind educația 
în domeniul mass-mediei35, care includ o anexă cu principalele documente de politică. 
Aceste acțiuni nu sunt însă coordonate în cadrul unei strategii globale de consolidare 
a rezilienței societății, în special în ceea ce privește educația în domeniul mass-mediei, 
care ar include combaterea dezinformării. Deși acțiunile de abordare a provocărilor 
specifice cu care se confruntă statele membre în materie de educație în domeniul 
mass-mediei sunt de asemenea importante pentru a obține un impact local, sprijinul 
UE pentru educație în domeniul mass-mediei nu are următoarele elemente de bază, 
care ar fi favorabile unei bune gestiuni financiare a acestuia: 

o o actualizare periodică, în colaborare cu Grupul de experți privind educația în 
domeniul mass-mediei, a celor mai importante practici din UE și din statele 
membre în materie de educație în domeniul mass-mediei (Consiliul Europei 
a realizat o astfel de cartografiere, prima de acest tip, în 2016, dar aceasta nu 
a mai fost actualizată ulterior36); 

o o definiție clară a obiectivelor, bazată pe cercetare sistematică și periodică privind 
educația în domeniul mass-mediei și impactul mass-mediei și al platformelor 
digitale, însoțită de un set de indicatori pentru măsurarea performanței; 

o mecanismele de coordonare necesare pentru a crea sinergii și pentru a evita 
suprapunerea inițiativelor și a acțiunilor care intră, de exemplu, sub incidența 
Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, a Planului de acțiune pentru 
educația digitală, a programului „Europa creativă”, sub incidența Cadrului 
competențelor digitale și a Agendei pentru competențe, a Planului de acțiune 
pentru democrația europeană și a Actului legislativ privind serviciile digitale, 
publicate recent, sub incidența Planului de acțiune pentru sectorul mass-mediei și 
al audiovizualului etc.; 

                                                      
35 A se vedea anexa la Concluziile Consiliului privind educația în domeniul mass-mediei într-o 

lume în continuă schimbare (2020/C 193/06). 

36 Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, Observatorul European al 
Audiovizualului, Consiliul Europei, ianuarie 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/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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o monitorizarea unitară a inițiativelor UE în materie de educație în domeniul mass-
mediei. 

96 Potrivit Comisiei, pentru următorul cadru financiar multianual (2021-2027), UE 
a alocat aproximativ 14 milioane de euro din finanțarea acordată prin programul 
„Europa creativă”37 – 2 milioane de euro pe an – pentru a sprijini educația în domeniul 
mass-mediei. Cu toate acestea, după cum se precizează în Concluziile Consiliului 
privind educația în domeniul mass-mediei, va fi necesar să se identifice surse de 
finanțare suplimentare. 

Majoritatea proiectelor examinate au produs rezultate tangibile, dar multe dintre ele 
nu au demonstrat o anvergură și o rază de acțiune suficiente 

97 Dintre cele 20 de proiecte evaluate de Curte, 10 au fost finanțate în cadrul 
programului Orizont 2020, iar celelalte 10 erau proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare 
finanțate de Parlamentul European (a se vedea tabelul din anexa III). 

98 Cererea de propuneri „Educație în domeniul mass-mediei pentru toți”, lansată în 
2016 de Parlamentul European, include proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare pentru 
cofinanțarea de idei inovatoare aflate în proces de demarare în întreaga UE în materie 
de educație în domeniul mass-mediei. Un proiect-pilot se derulează pe o perioadă de 
doi ani și este urmat de o acțiune pregătitoare cu o durată de trei ani. Proiectele din 
cadrul programului Orizont 2020 sunt proiecte de cercetare și de inovare care acoperă 
aspecte foarte tehnice ale combaterii dezinformării, cum ar fi utilizarea și detectarea 
de boți sau dezvoltarea unei noi generații de instrumente de verificare a conținutului. 

99 Analiza Curții (a se vedea anexa III) a identificat rezultate tangibile în cazul a 12 
dintre cele 20 de proiecte. Cele mai multe rezultate pozitive au fost obținute prin 
proiecte care se bazau pe rezultatele unor proiecte anterioare pentru a produce 
instrumente de verificare a veridicității faptelor sau prin proiecte care aveau ca obiect 
elaborarea de materiale didactice și de învățare vizând combaterea dezinformării (a se 
vedea caseta 4). 

                                                      
37 Dintr-un buget total propus de 61 de milioane de euro pentru componenta transsectorială 

a programului „Europa creativă” (linia bugetară 07 05 03). 
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Caseta 4 

Exemple de proiecte finanțate de UE care au produs rezultate 
pozitive 

Pe baza cercetării teoretice din cadrul proiectului 2, unde s-a analizat modul în 
care sunt partajate informațiile generate de algoritmi și de alte aplicații 
informatice, proiectul 1 a produs, ca prototip, un instrument web interactiv 
conceput să contribuie la creșterea transparenței privind natura și volumul știrilor 
false publicate pe platformele de comunicare socială, precum și privind nivelul de 
angajare față de acestea, și să servească drept instrument pentru educația în 
domeniul mass-mediei aflat la dispoziția publicului.  

Proiectul nr. 11 urmărea să creeze o platformă online externalizată spre public, 
educațională și multilingvă (opt limbi ale UE), pentru predarea și învățarea legată 
de tema propagandei contemporane. Această acțiune a fost însoțită de seturi de 
resurse educaționale contextualizate, precum și de ateliere și de seminare online 
și offline pentru profesori, pentru bibliotecari și pentru lideri din mass-media. 
Proiectul a fost bine conceput și a produs rezultate tangibile, cu participarea activă 
a șase țări din UE. Deși proiectul s-a încheiat la 1 ianuarie 2019, platforma și 
resursele sale rămân active. 

100 Curtea a identificat însă deficiențe în 10 dintre cele 20 de proiecte, deficiențe 
care priveau în principal dimensiunea lor redusă și raza lor de acțiune limitată. 
Șapte proiecte nu au ajuns sau este puțin probabil să ajungă la publicul vizat, iar 
rezultatele obținute de trei proiecte au fost dificil de reprodus, fapt care a limitat 
impactul acestora. În caseta 5 sunt prezentate o serie de proiecte care ilustrează 
aceste probleme. 
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Caseta 5 

Exemple de proiecte finanțate de UE cu o sferă sau cu o amploare 
limitată a acțiunilor 

Proiectul 10 a fost conceput pentru a crea un sistem de detectare automată 
a informațiilor false din modul în care acestea se răspândesc prin intermediul 
rețelelor sociale. Proiectul a fost încununat de succes și o platformă online 
a recrutat în scurt timp managerul de proiect și persoanele implicate în acesta, 
achiziționând tehnologia. Aceasta este dovada unui proiect de cercetare bine 
identificat, care a produs rezultate bune. Achiziționarea sa ulterioară de către 
o platformă online americană a limitat însă audiența vizată care ar fi putut 
beneficia de acesta și nu contribuie la dezvoltarea unei capacități independente a 
UE în acest sector. 

Un alt proiect (14) s-a axat pe reprezentarea femeilor în mass-media. În cadrul 
acestuia s-a urmărit crearea unui portal online care să prezinte informațiile pe 
care femeile jurnaliste și editoarele le considerau ca fiind cele mai relevante în 
regiunile lor, încercându-se, în același timp, verificarea veridicității informațiilor 
despre subiecte legate de femei și de minorități. Deși proiectul a atins un public 
considerabil cu tema sa referitoare la gen prin intermediul Facebook și al Twitter, 
principalul său rezultat a fost un site web care nu mai este disponibil. 

Un alt proiect (16) trebuia, de asemenea, să dezvolte competențele sociale și 
gândirea critică. Acesta era compus din diferite părți eterogene axate pe 
creativitate, fără o legătură clară între ele și prezentând o legătură conceptuală 
slabă cu educația în domeniul mass-mediei. De exemplu, copiii din școli au creat 
animații sau jocuri simple legate de curățarea unei săli de gimnastică dintr-o 
școală sau de protejarea unui distribuitor automat de produse. Activitățile 
planificate nu pot fi reproduse cu ușurință. 

101 Per ansamblu, existau puține probe care să ateste că s-ar fi efectuat o analiză 
comparativă a rezultatelor proiectelor, în special pentru a se stabili ce anume 
funcționase și de ce. De asemenea, existau puține elemente de probă care să ateste 
coordonarea de către Comisie a schimbului de bune practici și de materiale privind 
educația în domeniul mass-mediei în întreaga UE. S-a constatat, de asemenea, lipsa 
unui cadru de evaluare. Un astfel de cadru este esențial pentru dezvoltarea pe termen 
lung a rezilienței societății, deoarece asigură faptul că lecțiile învățate contribuie în 
mod direct la acțiunile, la politicile și la strategiile viitoare. Este dificil să se obțină 
probe care să ateste impactul direct al măsurilor privind educația în domeniul 
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mass-mediei, iar aceste măsuri se află încă într-un stadiu incipient de dezvoltare38. În 
Concluziile sale privind educația în domeniul mass-mediei, Consiliul a solicitat, de 
asemenea, elaborarea unor criterii și procese de evaluare sistematice, precum și a unei 
metodologii uniforme și comparative pentru redactarea, de către statele membre, 
a unor rapoarte cu privire la dezvoltarea educației în domeniul mass-mediei39. 

Proiectul privind Observatorul social pentru analiza dezinformării și a platformelor 
de comunicare socială (SOMA) și proiectul privind Observatorul european al mass-
mediei digitale (EDMO) au suscitat un interes limitat din partea experților în educație 
în domeniul mass-mediei și din partea verificatorilor veridicității informațiilor 

102 Așa cum se arată în cadrul pilonului IV al Planului de acțiune al UE, verificatorii 
veridicității informațiilor și cercetătorii independenți au un rol esențial pentru 
promovarea unei mai bune înțelegeri a structurilor care susțin dezinformarea și 
a mecanismelor prin care aceasta este propagată online. Comisia a finanțat proiectul 
privind Observatorul social pentru analiza dezinformării și a platformelor de 
comunicare socială (SOMA), o platformă digitală menită să constituie baza unei rețele 
europene de verificatori ai veridicității informațiilor. SOMA este finanțat în cadrul 
programului Orizont 2020, cu un buget total de aproape 990 000 de euro. Proiectul 
a demarat în noiembrie 2018 și este programat să se încheie la 30 aprilie 2021. 

103 Analiza Curții a arătat că SOMA a reușit să atragă doar doi verificatori ai 
veridicității informațiilor recunoscuți de Rețeaua Internațională de Verificare a Faptelor 
(International Facts Checking Network)40. La data auditului (octombrie 2020), SOMA 
număra 48 de membri înregistrați. Mai multe dintre persoanele contactate de Curte au 
recunoscut că nu utilizaseră niciodată platforma SOMA. Tehnologia din spatele SOMA 
a fost evaluată pozitiv, dar proiectul nu este încă utilizat pe scară largă de către 
comunitatea de verificatori ai veridicității informațiilor. 

104 Cu mult înainte de încheierea proiectului SOMA și fără a aștepta o evaluare 
pentru a colecta și a aplica lecțiile învățate, Comisia a lansat, în iunie 2020, prima fază 
(în valoare de 2,5 milioane de euro, care se va derula până la sfârșitul anului 2022) a 
Observatorului european al mass-mediei digitale (EDMO). Scopul acestuia din urmă 
este de a consolida reziliența societății prin reunirea unor verificatori ai veridicității 

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

ianuarie 2019. 

39 Concluziile Consiliului privind educația în domeniul mass-mediei într-o lume în continuă 
schimbare (2020/C 193/06). 

40 Creată de Institutul Poynter. În prezent, are 82 de membri activi. 

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3050/RAND_RR3050.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(04)&rid=9
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informațiilor, a unor experți în educație în domeniul mass-mediei și a unor cercetători 
universitari, pentru a înțelege și a analiza dezinformarea, în colaborare cu organizații 
mass-media, cu platforme online și cu profesioniști în materie de educație în domeniul 
mass-mediei. 

105 Prin urmare, SOMA și EDMO au obiective care se suprapun parțial și 
majoritatea contractanților sunt implicați în ambele proiecte în același timp. 
Evaluatorii SOMA au sugerat fuzionarea celor două proiecte, dar încă nu au fost 
stabilite legături formale între acestea. Există, de asemenea, un risc de suprapunere 
a finanțării lor, deoarece ambele proiecte se bazează pe și utilizează aceeași tehnologie 
și aceleași produse comerciale. 

106 EDMO a fost prezentat ca fiind o soluție holistică pentru multe dintre 
provocările societale legate de dezinformare. Potrivit conducerii sale însă, întrucât 
activitatea observatorului este la început, vizibilitatea sa în rândul părților interesate 
este încă limitată. Este prea devreme pentru a se evalua eficacitatea EDMO. Totuși, dat 
fiind faptul că acesta este puțin cunoscut în rândul părților interesate, este posibil ca 
realizările EDMO să nu se ridice la înălțimea obiectivelor sale extrem de ambițioase. În 
prezent, acesta se concentrează pe construirea infrastructurii necesare și va avea 
nevoie de resurse suplimentare pentru a-și atinge obiectivele. 

107 Experții în educație în domeniul mass-mediei intervievați de Curte au declarat 
că comunitatea de educație în domeniul mass-mediei nu se simțea suficient de 
implicată în EDMO. Comitetul consultativ al EDMO reunește o gamă largă de experți 
care provin din mediul academic și din cel jurnalistic, fapt ce reflectă accentul deosebit 
pus în Planul de acțiune al UE pe consolidarea verificării veridicității informațiilor și pe 
sprijinirea jurnalismului. Comunitatea de educație în domeniul mass-mediei și 
societatea civilă, care ar putea stabili legături utile între mediul academic și factorii de 
decizie politică, sunt însă subreprezentate (2 experți din 19). 
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Concluzii și recomandări 
108 Curtea a examinat dacă Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării era 
relevant atunci când a fost elaborat și dacă acesta a condus la obținerea rezultatelor 
preconizate. Ea concluzionează că Planul de acțiune al UE era relevant, dar incomplet, 
și chiar dacă punerea sa în aplicare este, în linii mari, pe drumul cel bun și există dovezi 
ale unor evoluții pozitive, unele rezultate nu au fost obținute conform așteptărilor. 

109 Curtea a constatat că Planul de acțiune al UE era în concordanță cu opiniile și cu 
prioritățile experților și ale părților interesate. Acesta conține măsuri relevante, 
proactive și reactive, de combatere a dezinformării. Cu toate acestea, deși tacticile, 
actorii și tehnologia în materie de dezinformare evoluează constant, planul nu a fost 
actualizat de la prezentarea sa în 2018. În decembrie 2020, Comisia a publicat Planul 
de acțiune pentru democrația europeană, care include acțiuni în materie de combatere 
a dezinformării, fără a clarifica exact modul în care acesta se raportează la Planul de 
acțiune al UE împotriva dezinformării (a se vedea punctele 20-24 și 41-42). 

110 Planul de acțiune al UE nu include mecanisme de coordonare pentru a se 
asigura faptul că răspunsurile UE la dezinformare sunt coerente și proporționale cu 
tipul și cu amploarea amenințării. Fiecare dintre pilonii Planului de acțiune al UE se află 
sub responsabilitatea unei direcții generale diferite din cadrul Comisiei sau al 
Serviciului European de Acțiune Externă, fără ca vreun organism unic să fie responsabil 
de activitățile de comunicare sau să asigure o supraveghere completă a acestora (a se 
vedea punctele 25-31). 

111 Nu există niciun cadru de monitorizare, de evaluare și de raportare care să 
însoțească Planul de acțiune al UE și Planul de acțiune pentru democrația europeană, 
ceea ce subminează asigurarea răspunderii. În special, planurile includ obiective 
generice care nu pot fi măsurate, mai multe acțiuni care nu sunt încadrate în timp și 
nicio dispoziție privind evaluarea. Cu privire la punerea în aplicare a Planului de acțiune 
al UE a fost publicat un singur raport, care conținea informații limitate cu privire la 
performanță. În lipsa unor revizuiri și actualizări cuprinzătoare și periodice, este dificil 
să se asigure eficacitatea și relevanța eforturilor depuse de UE în acest domeniu. În 
plus, nu existau informații cuprinzătoare cu privire la sursele de finanțare și la costurile 
estimate ale acțiunilor planificate (a se vedea punctele 32-40). 
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Recomandarea 1 – Îmbunătățirea coordonării și a asigurării 
răspunderii pentru acțiunile întreprinse de UE în vederea 
combaterii dezinformării 

Comisia Europeană ar trebui să amelioreze cadrul de coordonare și de asigurare 
a răspunderii pentru acțiunile sale de combatere a dezinformării prin încorporarea în 
acesta:  

(a) a unor acorduri clare de coordonare și de comunicare între serviciile relevante 
care pun în aplicare acțiunile întreprinse de UE în vederea combaterii 
dezinformării; 

(b) a unui cadru specific de monitorizare și de evaluare care să prevadă acțiuni clare, 
măsurabile și încadrate în timp, precum și indicatori pentru măsurarea 
performanței și dispoziții privind evaluarea; 

(c) a unei raportări periodice cu privire la punerea în aplicare a acțiunilor, inclusiv cu 
privire la eventualele actualizări necesare; 

(d) a unei sinteze a principalelor surse de finanțare și a cheltuielilor efectuate în 
legătură cu punerea în aplicare a acțiunilor. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: pentru literele (a) și (b): 
sfârșitul anului 2021 și pentru literele (c) și (d): jumătatea anului 2023. 

112 În cadrul pilonului I al Planului de acțiune al UE, cele trei grupuri operative de 
comunicare strategică ale SEAE au îmbunătățit capacitatea UE de a anticipa activitățile 
de dezinformare și de a reacționa la acestea și au contribuit în mod substanțial la 
o comunicare eficace și la promovarea politicilor UE în țările învecinate. Mandatele 
grupurilor operative nu acoperă în mod adecvat întreaga gamă de actori ai 
dezinformării și nici noile amenințări emergente (a se vedea punctele 45-49). 

113 Dotarea cu personal a grupurilor operative depinde în mare măsură de 
detașarea de experți naționali, fapt care face ca gestionarea și păstrarea personalului 
să fie mai dificile pentru SEAE. Echipa StratCom nu și-a îndeplinit încă obiectivele în 
materie de recrutare, iar criza provocată de pandemia de COVID-19 a sporit volumul de 
muncă. În plus, grupurile operative nu dispun de nicio funcție de evaluare care să le 
permită să își evalueze eficacitatea și să identifice domeniile în care sunt necesare 
îmbunătățiri (a se vedea punctele 53-58 și 60). 
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Recomandarea 2 – Îmbunătățirea mecanismelor operaționale 
ale diviziei StratCom și ale grupurilor sale operative 

SEAE ar trebui: 

(a) să aducă în atenția Consiliului amenințările de dezinformare emergente; apoi ar 
trebui să revizuiască și să clarifice obiectivele de politică ce trebuie atinse de 
Divizia pentru comunicare strategică și de grupurile sale operative; 

(b) să atingă obiectivele în materie de recrutare stabilite în Planul de acțiune al UE; 

(c) să își concentreze resursele umane pe sarcinile cele mai sensibile, cum ar fi 
analiza amenințărilor și evoluția acestora, și să externalizeze activități de 
comunicare mai puțin sensibile dacă acestea nu pot fi efectuate pe plan intern din 
cauza lipsei de personal; 

(d) să efectueze evaluări periodice ale activităților operaționale desfășurate de 
grupurile operative, dincolo de campaniile lor de comunicare. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2022. 

114 Proiectul EUvsDisinfo a avut un rol esențial în sensibilizarea cu privire la 
dezinformarea rusă. Faptul că acesta este găzduit de SEAE ridică însă unele semne de 
întrebare cu privire la independența sa și la scopul său final, deoarece ar putea fi 
perceput ca reprezentând poziția oficială a UE (a se vedea punctele 61-64). 

115 În cadrul pilonului II, SEAE a instituit sistemul de alertă rapidă într-un timp 
scurt. Curtea a constatat că sistemul de alertă rapidă a facilitat schimbul de informații 
între statele membre și instituțiile UE. Acesta nu a emis însă niciodată alerte și, prin 
urmare, nu a fost utilizat pentru a coordona o atribuire comună a faptelor și un 
răspuns comun, așa cum se preconizase inițial. În plus, ultimele statistici arată că 
participarea la sistemul de alertă rapidă și la activitățile acestuia sunt conduse de un 
număr limitat de state membre. Există o tendință de scădere a nivelurilor de activitate, 
iar cooperarea cu platforme online și cu rețelele existente este în cea mai mare parte 
informală. Mai mult, nu există niciun protocol de cooperare între sistemul de alertă 
rapidă și platformele online (a se vedea punctele 65-76). 
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Recomandarea 3 – Creșterea participării statelor membre și 
a platformelor online la sistemul de alertă rapidă 

SEAE ar trebui: 

(a) să solicite feedback detaliat din partea statelor membre cu privire la cauzele 
nivelului scăzut de implicare a acestora și să ia măsurile operaționale necesare 
pentru a le remedia; 

(b) să utilizeze sistemul de alertă rapidă ca sistem de reacție comună la dezinformare 
și de acțiune coordonată, așa cum s-a preconizat inițial; 

(c) să propună platformelor online și statelor membre un cadru de cooperare între 
sistemul de alertă rapidă și platformele online. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: jumătatea anului 2022. 

116 Singura acțiune din cadrul pilonului III este asigurarea monitorizării constante a 
Codului de bune practici. Aceasta stabilește o serie de măsuri ce urmează a fi luate în 
mod voluntar de platformele online și de asociațiile profesionale care reprezintă 
sectorul publicității. Prin intermediul codului de bune practici, Comisia a creat un cadru 
de pionierat pentru colaborarea cu platformele online. În etapele inițiale ale 
pandemiei de COVID-19, Codul de bune practici a determinat platformele să acorde 
o vizibilitate mai mare informațiilor provenite din surse oficiale. 

117 Evaluarea Curții cu privire la Codul de bune practici și evaluările Comisiei au 
evidențiat diferențe la nivelul raportării de către platforme, în funcție de nivelul lor de 
angajament. În plus, parametrii pe care platformele trebuie să îi raporteze se referă 
exclusiv la indicatori de realizare. Platformele nu oferă acces la seturile de date, astfel 
încât Comisia nu poate verifica informațiile raportate. În consecință, Codul de bune 
practici nu își îndeplinește obiectivul de a obliga platformele online să răspundă pentru 
acțiunile lor și pentru rolul pe care îl au în combaterea activă a dezinformării (a se 
vedea punctele 77-89). 
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Recomandarea 4 – Îmbunătățirea monitorizării platformelor 
online și a asigurării răspunderii acestora 

Pe baza unor inițiative recente cum ar fi noul Plan de acțiune pentru democrația 
europeană, Comisia ar trebui: 

(a) să propună semnatarilor angajamente suplimentare pentru a remedia 
deficiențele identificate în evaluările Codului de bune practici; 

(b) să îmbunătățească monitorizarea activităților platformelor online de combatere 
a dezinformării prin stabilirea unor indicatori-cheie de performanță semnificativi; 

(c) să stabilească o procedură de validare a informațiilor furnizate de platformele 
online. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021. 

118 În cadrul pilonului IV al Planului de acțiune al UE, Curtea a constatat că existau 
o multitudine de inițiative ale UE și ale statelor membre privind educația în domeniul 
mass-mediei, precum și foarte multe documente de politică ce nu sunt organizate în 
cadrul unei strategii globale de educație în domeniul mass-mediei care să includă 
combaterea dezinformării (a se vedea punctul 95). 

119 Majoritatea activităților desfășurate în cadrul Săptămânii europene a educației 
în domeniul mass-mediei din 2019 au avut loc în doar două state membre, fapt care 
a limitat substanțial potențialul de sensibilizare al inițiativei. În analiza sa cu privire la 
un eșantion de 20 de proiecte privind combaterea dezinformării, Curtea a identificat 
rezultate tangibile în 12 proiecte. Cele mai multe rezultate pozitive au fost obținute 
prin proiecte care se bazau pe rezultatele unor proiecte anterioare pentru a produce 
instrumente de verificare a veridicității faptelor sau material didactic. Principalele 
deficiențe identificate în 10 proiecte se referă la dimensiunea redusă a anvergurii și 
a razei de acțiune a activităților acestora (a se vedea caseta 3, punctele 94 și 97-101). 
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Recomandarea 5 – Adoptarea unei strategii a UE privind 
educația în domeniul mass-mediei care să includă combaterea 
dezinformării 

Comisia ar trebui să adopte o strategie de educație în domeniul mass-mediei care să 
includă, ca parte integrantă, combaterea dezinformării. Pentru a combate mai bine 
dezinformarea prin acțiuni de educație în domeniul mass-mediei și pentru a reduce 
fragmentarea acestora, strategia menționată ar trebui să includă: 

(a) o actualizare periodică, efectuată în cooperare cu Grupul de experți privind 
educația în domeniul mass-mediei, a celor mai importante practici și acțiuni de 
educație în domeniul mass-mediei din UE și din statele membre; 

(b) stabilirea clară a obiectivelor, bazată pe cercetarea sistematică și periodică privind 
educația în domeniul mass-mediei și impactul platformelor digitale și de 
comunicare socială, însoțită de un set de indicatori pentru măsurarea 
performanței; 

(c) mecanismele de coordonare necesare pentru crearea de sinergii între proiecte. 

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2022. 

120 Verificatorii independenți ai veridicității informațiilor și cercetătorii joacă un rol 
esențial în promovarea înțelegerii dezinformării. Până în prezent, eforturile Comisiei de 
a dezvolta o rețea europeană de verificatori ai veridicității informațiilor [Observatorul 
social pentru analiza dezinformării și a platformelor de comunicare socială (SOMA)] nu 
au reușit să obțină un grad ridicat de sensibilizare în cadrul acestei comunități. 
Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO) ar trebui să înlocuiască SOMA, 
dar ambele proiecte se derulau în paralel la data auditului. Vizibilitatea EDMO în rândul 
părților interesate este încă limitată, ceea ce contrastează cu ambiția sa de a oferi 
o soluție holistică la provocările societale legate de dezinformare. În plus, comunitatea 
de educație în domeniul mass-mediei și societatea civilă, care ar putea stabili legături 
importante între mediul academic și factorii de decizie politică, nu sunt suficient de 
bine reprezentate în cadrul comitetului consultativ al EDMO (a se vedea 
punctele 102-107). 
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Recomandarea 6 – Adoptarea de măsuri pentru a permite 
EDMO să își îndeplinească obiectivele ambițioase 

Pentru a se asigura că EDMO își îndeplinește obiectivele ambițioase, Comisia ar trebui: 

(a) să colecteze lecțiile învățate din proiectul SOMA după încheierea acestuia și să le
aplice în EDMO;

(b) să sporească reprezentarea experților în educație în domeniul mass-mediei și
a societății civile în comitetul consultativ al EDMO;

(c) să sporească gradul de sensibilizare cu privire la EDMO în rândul părților
interesate, în special verificatori ai veridicității informațiilor și experți în educație
în domeniul mass-mediei.

Data-țintă pentru punerea în aplicare a recomandării: sfârșitul anului 2021. 

Prezentul raport a fost adoptat de Camera III, condusă de doamna Bettina Jakobsen, 
membră a Curții de Conturi, la Luxemburg, la 27 aprilie 2021. 

Pentru Curtea de Conturi 

Klaus-Heiner LEHNE 
Președinte 
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Anexe 

Anexa I – Principalele departamente și servicii ale instituțiilor 
UE care combat dezinformarea 

Responsabilități 

Serviciul European de Acțiune 
Externă (SEAE) 

Responsabil de grupurile operative StratCom [grupul operativ 
StratCom „Est” din 2015 și, începând cu jumătatea anului 2017, 
grupul operativ StratCom „Sud”, care acoperă regiunea Orientul 
Mijlociu și Africa de Nord (mai 2017), la care se adaugă Grupul 
operativ „Balcanii de Vest”, care acoperă regiunea cu același nume 
(iulie 2017)]. SEAE este, de asemenea, responsabil de întreținerea 
și de moderarea platformei digitale a sistemului de alertă rapidă, 
precum și de consolidarea capacităților de detecție și de analiză. În 
2020, SEAE a creat o nouă Divizie pentru comunicare strategică, 
care cuprinde grupurile operative și alte structuri relevante. 

Direcția Generală Rețele de 
Comunicare, Conținut și 
Tehnologie (DG CNECT) 

Conduce activitățile legate de Codul de bune practici, crearea unei 
rețele independente de verificatori ai veridicității informațiilor și de 
cercetători, precum și acțiunile de sprijinire a educației în domeniul 
mass-mediei și a securității cibernetice. De asemenea, DG CNECT 
pune în aplicare proiecte finanțate de Parlamentul European și 
proiecte în domeniul cercetării și inovării finanțate în cadrul 
programului Orizont 2020. 

Direcția Generală Comunicare 
(DG COMM) 

Responsabilă de Rețeaua împotriva dezinformării (un forum intern 
de strânsă colaborare între toate direcțiile generale, SEAE, 
Parlamentul European și reprezentanțele UE din statele membre). 
Este de asemenea responsabilă de comunicarea proactivă și 
obiectivă cu privire la valorile și la politicile UE, precum și de 
activitățile de sensibilizare a opiniei publice. 

Direcția Generală Justiție și 
Consumatori (DG JUST) 

A contribuit, în ceea ce privește aspectele legate de drepturile 
fundamentale și de democrație, la principalele realizări legate de 
problema dezinformării. A condus activitatea de elaborare 
a pachetului electoral al Comisiei, care a fost publicat în 
septembrie 2018 („pachetul electoral”). 

Secretariatul General al 
Comisiei Europene 

Însărcinat cu coordonarea punerii în aplicare a acțiunilor din Planul 
de acțiune al UE. 

Parlamentul European 
(DG Comunicare) 

Face parte din rețeaua de coordonare internă, elaborează 
contradiscursuri și finanțează acțiunile pregătitoare care urmează 
să fie puse în aplicare de SEAE și de statele membre prin 
intermediul gestiunii directe. 

Reprezentanțele Comisiei Transmit mesaje adaptate la contextul local, inclusiv prin furnizarea 
de instrumente specifice de demontare a miturilor și de diseminare 
a informațiilor autentice. 

Birourile de legătură ale 
Parlamentului European 

Sursa: Comisia Europeană. 
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Anexa II – Cheltuielile UE pentru acțiunile de combatere a dezinformării (în euro) 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza informațiilor furnizate de Comisie și de SEAE. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020
19 06 01 Prerogativa Comisiei (FPI) Informare privind relațiile externe ale UE 298 200 298 200
19 06 77 01 Acțiune pregătitoare (FPI) Acțiunea pregătitoare „StratCom Plus” 1 100 000 3 000 000 4 000 000 8 100 000
1200 SEAE Agenți contractuali 1 187 000 1 128 942 2 098 697 2 159 748 6 574 387
2214 SEAE Capacitate de comunicare strategică 800 000 2 000 000 2 000 000 4 800 000
09 04 02 01 Programul Orizont 2020 Poziția de lider în tehnologia informației și a comunicațiilor 3 115 736 2 879 250 10 885 524 16 880 510
09 03 03 MIE-TIC Observatorul european al mass-mediei digitale 2 500 000 2 500 000
09 05 77 04 Proiect-pilot Proiectul-pilot „Educație în domeniul mediatic pentru toți” 245 106 500 000 745 106
09 05 77 06 Acțiune pregătitoare Acțiune pregătitoare „Educație în domeniul mediatic pentru toți” 499 290 500 000 500 000 1 499 290

CEC 08 02 01 01 Programul Orizont 2020 Consolidarea cercetării de frontieră în Consiliul European pentru Cercetare 1 980 112 1 931 730 149 921 150 000 4 211 763
FPI 19 02 01 00 IcSP Combaterea dezinformării în sudul și în estul Ucrainei 1 934 213 1 934 213

33 02 01
Programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”

Studiu privind impactul noilor tehnologii asupra desfășurării de alegeri libere și corecte 350 000 350 000

33 02 01
Programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”

Activități de promovare a drepturilor aferente cetățeniei UE (de exemplu, un eveniment pentru 
rețeaua de cooperare privind alegerile sau legat de raportul privind cetățenia) 376 000 376 000

34 02 01
Programul „Drepturi, egalitate și 
cetățenie”

Studii și cercetări în domenii specifice privind cetățenia Uniunii (rețea de cadre universitare și altele)
434 000 434 000

16 03 02 03 Bugetul operațional Instrumente de informare și de comunicare online și în scris 91 603 62 249 153 852
16 03 01 04 Bugetul operațional Activități de comunicare ale reprezentanțelor Comisiei, dialoguri cu cetățenii și acțiuni de parteneriat 132 000 132 000
08 02 05 00 Bugetul instituțional Activități orizontale din cadrul programului Orizont 2020 110 000 110 000

DIGIT pentru SEAE 26 03 77 09 
Acțiunea pregătitoare „Soluții de 
analiză a datelor pentru elaborarea 
politicilor” 251 421 251 421

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

DG COMM

DG CNECT

DG JUST

Linie bugetară Proveniența finanțării Total

SEAE

DenumireEntitate
Suma alocată
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Anexa III – Evaluarea unor proiecte de combatere a dezinformării (proiecte-pilot, acțiuni pregătitoare, 
Orizont 2020) 

Nr. 
proiectului 

Tipul de 
proiect Țările Durata (efectivă) a 

proiectului Stadiul 
Legătura 

directă cu alte 
proiecte 

Valoarea 
grantului (în 

euro) 

Monitorizarea efectuată de Comisie a fost 
adecvată? 

Criteriul 1 
Relevanța pentru dezinformare 

Criteriul 2 
Rezultate tangibile și sustenabile 

Criteriul 3 
Anvergură și rază de acțiune suficiente 

1 Orizont 2020 

Regatul Unit (ținte: Germania, 
Franța, Polonia, Suedia, Regatul 

Unit/Brazilia, Canada, China, 
Mexic, Rusia, Ucraina, Statele 
Unite ale Americii și Taiwan) 

ian. 2016 - dec. 2020 În curs Da 1 980 112 
Există atât o raportare continuă, cât și o raportare 

independentă, sub forma unui audit și a unui raport 
științific.  

Proiectul a produs în principal lucrări de cercetare. 
Majoritatea prezentărilor acestor documente au avut 

loc în afara UE. Având în vedere că Regatul Unit a 
părăsit UE, nu este clar modul în care această 
cercetare va continua să aducă beneficii UE. 

2 Orizont 2020 Regatul Unit  iul. 2017 - ian. 2019 Finalizat Da 149 921 Există atât o raportare continuă, cât și o raportare 
independentă, sub forma unui audit.  

Nu există niciun indiciu că proiectul va depăși etapa de 
prototip și, în caz afirmativ, nu este clar dacă publicul 
va beneficia de acesta la fel de mult ca sectorul privat 

dacă produsul final este comercializat. 

3 Orizont 2020 Grecia  ian. 2016 - dec. 2018 Finalizat Da 3 115 737 Există o expertiză independentă și rapoarte de analiză. 

Instrumentul produs de proiect a fost destinat în 
principal experților și nu era suficient de ușor de 

utilizat pentru publicul larg (au fost necesare 
două proiecte ulterioare pentru a se rafina rezultatele 

și pentru a se spori anvergura și raza de acțiune a 
proiectului). 

4 Orizont 2020 Italia ian. 2018 - dec. 2020 În curs Nu 2 879 250 Proiectul este încă în curs. Există o raportare continuă și 
s-a efectuat o primă evaluare. 

Există o deficiență, deoarece una dintre 
componentele software este învechită și 
proiectul nu utilizează metode de ultimă 

generație în acest domeniu. 

5 Orizont 2020 
Irlanda, Grecia, Italia, Cipru, 

Austria, Portugalia, România și 
Regatul Unit  

ian. 2018 - nov. 2021 În curs Da 2 454 800 În iulie 2020, a fost efectuată o evaluare independentă, 
de la distanță, care a fost facilitată de DG CNECT. 

Un proiect bine gestionat, dar sunt 
necesare unele măsuri corective pentru ca 

acesta să se concentreze pe 
componentele esențiale și pe o pregătire 

mai detaliată a diseminării și a exploatării. 

Deficiențe în punerea în aplicare a strategiilor de 
diseminare și de exploatare comercială. 

6 Orizont 2020 Cehia, Irlanda, Spania și Austria dec. 2018 - nov. 2021 În curs Da 2 753 059 O evaluare independentă, de la distanță, este în curs 
(demarată în august 2020). 

Există incertitudini cu privire la modul în care 
platformele online centralizate vor interacționa cu 

instrumentul. 

7 Orizont 2020 Franța, Italia, Polonia, România 
și Regatul Unit  dec. 2018 - nov. 2021 În curs Da 2 505 027 

În decembrie 2019 au fost efectuate trei evaluări 
individuale, iar în februarie 2020 a avut loc o evaluare 

globală. În plus, în perioada ianuarie-aprilie 2020, a fost 
efectuată o analiză a proiectului. 

8 Orizont 2020 Danemarca, Grecia și Italia nov. 2018 – apr. 2021 În curs Da 987 438 Proiectul a fost examinat de 3 observatori independenți 
și evaluat de responsabilul de proiect. 

Proiectul este în continuare în desfășurare 
în paralel cu un proiect similar în 

domeniu. 

9 Orizont 2020 Belgia, Bulgaria (C), Germania, 
Grecia, Franța și Regatul Unit  dec. 2018 - nov. 2021 În curs Da 2 499 450 Nicio contribuție și niciun efort de coordonare din 

partea Comisiei la început. 

Rezultatele sunt în curs de testare în 
stadiul de prototip. Acest lucru poate 

implica riscuri. Nicio orientare din partea 
Comisiei, iar ideile privind modul în care 
se va asigura durabilitatea rezultatelor se 
limitează la inițiativele partenerilor legate 

de propriile contacte sau de propriii 
parteneri/clienți.  

10 Orizont 2020 Elveția/Regatul Unit  sept. 2018 - nov. 2019 
(inițial feb. 2020) Finalizat Da 150 000 

La cererea Curții, responsabilul de proiect s-a străduit să 
colecteze informațiile necesare pentru a stabili modul în 

care au fost exploatate rezultatele.  

Rezultate exploatate în principal de o întreprindere 
americană. 

11 Proiect-pilot 
Belgia, România, Franța, 

Croația, Polonia, Finlanda și 
Statele Unite ale Americii 

ian. 2018-ian. 2019  Finalizat Nu 125 000 Proiectul a fost monitorizat cu ajutorul diferitor 
indicatori calitativi și cantitativi. 

12 Proiect-pilot Spania, Italia, Malta, Portugalia 
și Regatul Unit 2016 Finalizat Da 171 057 Monitorizarea de către Comisie nu era evidentă. Într-o singură țară din cele cinci au fost 

elaborate cursuri de formare durabile. Rezultatele proiectelor au avut o acoperire limitată. 

13 Proiect-pilot 

Belgia, Grecia, Spania, Italia, 
Letonia, Lituania, Ungaria, 

Malta, Austria, Polonia, 
Portugalia, România și Slovacia  

2017 Finalizat Nu 118 445 Raportarea a fost constantă și au fost elaborate un 
raport tehnic și o evaluare finală independentă. 

Probleme legate de durabilitate. În evaluarea finală a 
proiectului a fost evidențiată absența unei strategii 
globale în materie de educație în domeniul mass-

mediei.  

14 Proiect-pilot Polonia iul. 2018-iun. 2019 Finalizat Nu 127 590 Există o singură evaluare, de o pagină, în care nu sunt 
analizate rezultatele. 

Proiectul combină verificarea veridicității 
faptelor cu drepturile femeilor și cu 

sexismul, relevanța în ceea ce privește 
dezinformarea fiind slabă. 

Site-ul creat în cadrul proiectului nu mai 
este funcțional. 

15 Proiect-pilot Belgia, Austria și Portugalia 2017 Finalizat Nu 122 815 S-au realizat schimburi de idei și cărți albe, 
dar nu există un set de instrumente. 

Proiectul a fost abandonat din cauza insolvenței 
coordonatorului. 
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Nr. 
proiectului 

Tipul de 
proiect Țările Durata (efectivă) a 

proiectului Stadiul 
Legătura 

directă cu alte 
proiecte 

Valoarea 
grantului (în 

euro) 

Monitorizarea efectuată de Comisie a fost 
adecvată? 

Criteriul 1 
Relevanța pentru dezinformare 

Criteriul 2 
Rezultate tangibile și sustenabile 

Criteriul 3 
Anvergură și rază de acțiune suficiente 

16 Proiect-pilot Danemarca, Irlanda, Grecia, 
Cipru și Portugalia iul. 2018-iun. 2019 Finalizat Nu 131 150 

Nu există nicio probă cu privire la asigurarea unei 
monitorizări constante. Evaluarea finală numără 133 de 

cuvinte și nu include nicio recomandare. 

Proiectul se ocupă de gândirea creativă în 
general. Realizările/rezultatele nu sunt măsurabile. Proiectul a fost un exercițiu autonom și nu poate fi 

reprodus sau continuat cu ușurință. 

17 Acțiune 
pregătitoare 

Belgia, Bulgaria, Germania, 
Spania, Croația, România, Italia 

și Letonia  

iul. 2019 - aug. 2020 
Prelungire discutată În curs Nu 124 546,72 A fost elaborat un raport de punere în aplicare tehnic 

intermediar. 

18 Acțiune 
pregătitoare 

Danemarca, Germania, Spania, 
Franța, Italia, Țările de Jos, 

Polonia și Finlanda 
2018 În curs Da 214 556 Acțiunile din cadrul proiectului au fost monitorizate 

îndeaproape, cu indicatori clar definiți. 

19 Acțiune 
pregătitoare 

Spania, Franța, România și 
Suedia  2018 În curs Da 159 380 Proiectul este încă în curs și raportul tehnic este de 

bună calitate. Va fi elaborat și un raport independent.  

20 Acțiune 
pregătitoare 

Grecia, Spania, Lituania și 
Finlanda 

aug. 2019 - aug. 2020 
(prelungire discutată) În curs Nu 86 630 

Singura obligație de raportare era elaborarea unui 
raport de evaluare la jumătatea perioadei, după 
șapte luni. Unele documente nu erau disponibile 

imediat și au trebuit trimise prin poștă.  

Proiectul întâmpină dificultăți în acoperirea unui 
deficit de finanțare. 

Criteriu neîndeplinit 
Criteriu parțial îndeplinit 
Criteriu îndeplinit 
Nu se aplică 
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Anexa IV – Evaluarea acțiunilor prevăzute în Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării 
Planul de acțiune al UE Este acțiunea clar definită? Este acțiunea delimitată în timp? Responsabilitate 

Acțiunea 1: În special în perspectiva alegerilor din 2019 pentru Parlamentul European, dar și 
într-o perspectivă pe termen mai lung, Înaltul Reprezentant, în cooperare cu statele membre, va 
consolida grupurile operative pentru comunicare strategică și delegațiile Uniunii prin furnizarea 
de personal suplimentar și de noi instrumente necesare pentru detectarea, analizarea și 
denunțarea dezinformării. Statele membre ar trebui de asemenea, atunci când este necesar, să 
își amelioreze capacitățile naționale în acest domeniu și să sprijine creșterea necesară a 
resurselor pentru grupurile operative de comunicare strategică și pentru delegațiile Uniunii. 

Da – angajarea de personal suplimentar și achiziționarea de 
instrumente 

În perspectiva alegerilor pentru 
Parlamentul European din 2019, dar și 
într-o perspectivă pe termen mai lung 

Înaltul Reprezentant și statele 
membre 

Acțiunea 2: Înaltul Reprezentant va revizui mandatul grupurilor operative pentru comunicare 
strategică „Balcanii de Vest” și „Sud”, astfel încât acestea să poată combate în mod eficace 
dezinformarea în aceste regiuni. 

Da – revizuirea mandatului Fără termen Înaltul Reprezentant 

Acțiunea 3: Până în martie 2019, Comisia și Înaltul Reprezentant, în cooperare cu statele 
membre, vor institui un sistem de alertă rapidă pentru combaterea campaniilor de 
dezinformare, în strânsă colaborare cu rețelele existente, cu Parlamentul European, precum și 
cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord și cu Mecanismul de răspuns rapid al G7. 

Da – instituirea sistemului de alertă rapidă Martie 2019 Comisia și Înaltul Reprezentant 

Acțiunea 4: În perspectiva viitoarelor alegeri europene, Comisia, în cooperare cu Parlamentul 
European, își va intensifica eforturile de comunicare privind valorile și politicile Uniunii. La 
rândul lor, statele membre ar trebui să își consolideze în mod semnificativ eforturile proprii de 
comunicare privind valorile și politicile Uniunii. 

Nu – nu este clar ce înseamnă că va „intensifica eforturile de 
comunicare” – mai multe articole, mai multe comunicate de 

presă? 

În perspectiva alegerilor pentru 
Parlamentul European din 2019 

Comisia, în cooperare cu 
Parlamentul European și cu 

statele membre 

Acțiunea 5: Comisia și Înaltul Reprezentant, în cooperare cu statele membre, vor consolida 
comunicarea strategică în vecinătatea Uniunii. 

Nu – nu este clar modul în care poate fi consolidată comunicarea 
strategică Fără termen Comisia și Înaltul Reprezentant, în 

cooperare cu statele membre 
Acțiunea 6: Comisia va asigura o monitorizare atentă și continuă a punerii în aplicare a Codului 
de bune practici. Atunci când va fi necesar, în special în perspectiva alegerilor europene, 
Comisia va insista cu privire la o conformare rapidă și completă. Comisia va realiza o evaluare 
cuprinzătoare după încheierea primelor 12 luni de aplicare a codului. În cazul în care punerea în 
aplicare și impactul Codului de bune practici nu vor fi satisfăcătoare, Comisia ar putea propune 
și alte acțiuni, inclusiv cu caracter de reglementare. 

Da – Comisia trebuie să monitorizeze și să efectueze o evaluare 
cuprinzătoare 

Acolo unde este necesar și în special în 
perspectiva alegerilor pentru Parlamentul 
European din 2019. Comisia va efectua o 
evaluare cuprinzătoare după încheierea 
perioadei inițiale de 12 luni prevăzute 

pentru aplicarea Codului de bune practici. 

Comisia 

Acțiunea 7: În special în perspectiva alegerilor europene din 2019, dar și pe termen mai lung, 
Comisia și Înaltul Reprezentant, în cooperare cu statele membre, vor organiza campanii 
specifice destinate publicului și activități de formare destinate profesioniștilor din domeniul 
mass-mediei și formatorilor de opinie publică din Uniune și din vecinătatea acesteia, în vederea 
sensibilizării cu privire la efectele negative ale dezinformării. Vor continua eforturile de sprijinire 
a mass-mediei independente și a jurnalismului de calitate, precum și cercetarea cu privire la 
dezinformare, astfel încât să se ofere un răspuns global la acest fenomen. 

Parțial – Comisia trebuie să lanseze campanii și cursuri de formare, 
dar nu este clar ce eforturi ar trebui să depună pentru a sprijini 

mass-media și cercetarea 

În special în perspectiva alegerilor pentru 
Parlamentul European din 2019, dar și pe 

termen mai lung 

Comisia și Înaltul Reprezentant, în 
cooperare cu statele membre 
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 

Planul de acțiune al UE Este acțiunea clar definită? Este acțiunea delimitată în timp? Responsabilitate 
Acțiunea 8: Statele membre, în cooperare cu Comisia, ar trebui să sprijine crearea de echipe 
independente multidisciplinare formate din verificatori ai veridicității informațiilor și din 
cercetători cu cunoștințe specifice privind mediile locale de informare, care să detecteze și să 
denunțe campaniile de dezinformare lansate pe diferitele rețele sociale și prin mijloace de 
informare digitale. 

Nu – nu este clar modul în care statele membre ar trebui să 
sprijine crearea unor echipe de verificatori ai veridicității 

informațiilor și de cercetători 
Fără termen Comisia și statele membre 

Acțiunea 9: Ca parte a Săptămânii educației în domeniul mass-mediei din martie 2019, Comisia, 
în colaborare cu statele membre, va sprijini cooperarea transfrontalieră în rândul 
profesioniștilor educației în domeniul mass-mediei, precum și lansarea de instrumente practice 
pentru promovarea în rândul publicului a educației în domeniul mass-mediei. De asemenea, 
statele membre ar trebui să pună rapid în aplicare dispozițiile legate de educația în domeniul 
mass-mediei prevăzute de Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale. 

Nu – nu este clar modul în care Comisia trebuie să sprijine 
cooperarea transfrontalieră între practicienii din sfera educației în 

domeniul mass-mediei timp de o săptămână. Planul de acțiune 
doar „încurajează” punerea în aplicare a Directivei privind 

serviciile mass-media audiovizuale. El nu are nicio forță juridică în 
legătură cu termenele impuse în directivă (sfârșitul anului 2022). 

Martie 2019 
Comisia Europeană și statele 

membre 

Acțiunea 10: În perspectiva alegerilor europene din 2019, statele membre ar trebui să asigure o 
monitorizare ulterioară eficace a pachetului de măsuri în domeniul electoral, în special a 
recomandării. Comisia va monitoriza îndeaproape modul în care pachetul este pus în aplicare și, 
după caz, va oferi sprijin și consiliere adaptate necesităților. 

Nu – nu este clar modul în care ar trebui monitorizat pachetul 
electoral – evaluare, modificări legislative? 

În perspectiva alegerilor pentru 
Parlamentul European din 2019 Comisia și statele membre 

Da 
Nu 
Parțial 
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Anexa V – Codul de bune practici privind combaterea 
dezinformării 
Codul de bune practici privind combaterea dezinformării constă într-un set de 
angajamente de a combate dezinformarea, convenite în mod voluntar de către 
reprezentanți ai platformelor online, ai principalelor rețele de socializare, ai agențiilor 
de publicitate și ai industriei de publicitate. Adoptarea Codului de bune practici a fost 
încurajată și facilitată de Comisia Europeană. Aceasta a fost prima dată când principalii 
actori din industrie au decis să acționeze împreună pentru a combate răspândirea 
dezinformării online. 

Printre semnatarii inițiali din octombrie 2018 s-au numărat Facebook, Google, Twitter 
și Mozilla, precum și o serie de agenții de publicitate și de organisme din sectorul 
publicității. Codul de bune practici a fost semnat de Microsoft în mai 2019 și de TikTok 
în iunie 2020. În prezent, acesta numără 16 semnatari. 

Codul de bune practici constă într-o serie de angajamente grupate în cadrul 
a cinci piloni: 

o controlul plasării anunțurilor publicitare;

o publicitatea politică și publicitatea tematică;

o integritatea serviciilor;

o întărirea poziției consumatorilor;

o responsabilizarea comunității de cercetare.

Codul include și o anexă în care sunt identificate bunele practici pe care semnatarii le 
vor utiliza pentru a pune în aplicare angajamentele prevăzute în Codul de bune 
practici. Semnatarii au elaborat foi de parcurs individuale pentru punerea în aplicare 
a codului. 

Întrucât Codul de bune practici este voluntar, nu sunt prevăzute sancțiuni pentru 
nerespectarea acestor angajamente. Prin urmare, este important să se monitorizeze 
progresele înregistrate de semnatari în ceea ce privește punerea în aplicare 
a angajamentelor asumate. În perioada ianuarie-mai 2019, Comisia Europeană 
a verificat punerea în aplicare a acestor angajamente de către Facebook, Google și 
Twitter, în special în legătură cu integritatea alegerilor pentru Parlamentul European. 
Cele trei platforme au raportat lunar cu privire la acțiunile pe care le-au întreprins în 
ceea ce privește controlul plasării anunțurilor publicitare, transparența publicității 
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politice și a celei tematice, conturile false și utilizarea rău intenționată de boți. Comisia 
a invocat Codul de bune practici și pentru a le solicita semnatarilor cinci seturi de 
rapoarte cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a combate dezinformarea în 
timpul pandemiei de COVID-19. 

Aceste rapoarte și evaluarea lor de către Comisie sunt disponibile pe site-ul internet al 
Comisiei. 
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Anexa VI – Cronologia principalelor acțiuni întreprinse de UE ca răspuns la pandemia de COVID-19 din 2020 și la 
„infodemie” 

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. 
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Cazuri (cumulativ) Decese (cumulativ)

VP Jourová se întâlnește cu 
reprezentanți ai platformelor 

online pentru a discuta despre 
pandemie 

Primul caz de COVID-19 din 
Europa este raportat de Franța

Rezoluția Parlamentului European 
privind o acțiune coordonată a UE 

împotriva COVID-19

CE și Înaltul 
Reprezentant UE 

propun acțiuni de 
combatere a 

dezinformării

Înființarea Comisiei 
speciale a PE privind 
ingerințele externe în 
toate procesele 
democratice 

BEI și CE pun la 
dispoziție 4,9 miliarde 
de euro în plus

Liderii UE se pun de acord cu 
privire la planul de redresare 
de 1 800 de miliarde de euro

Consiliul aprobă sprijin 
financiar în valoare de 

87,4 miliarde de euro pentru 
statele membre prin SURE

Eveniment legat de infodemie
Eveniment din cadrul răspunsului UE la pandemie

Consiliul European anunță rapoarte 
comune CE/SEAE în cadrul eforturilor de 
combatere a dezinformării în legătură 
cu COVID-19 

Al doilea raport 
special EUvsDisinfo 
cu privire la 
dezinformarea în 
legătură cu COVID-19

Al treilea raport special 
EUvsDisinfo cu privire la 

dezinformarea în legătură 
cu COVID-19

VP Jourová se întâlnește cu 
reprezentanți ai platformelor online și 
cu semnatarii Codului de bune practici 
pentru a face un bilanț al situației în 
materie de dezinformare în legătură 
cu COVID-19

Primii cetățeni ai UE 
repatriați din China în 
cadrul UCPM (în cele din 
urmă vor fi repatriați 
peste 500 000 de 
cetățeni)

Prima dintre cele 
patru achiziții comune 

de EPI lansate 
împreună cu statele 

membre

Constituirea 
unei rezerve 
strategice a UE 
(rescEU) de 
echipamente 
medicale

10 milioane de euro 
eliberate în cadrul 
programului Orizont 2020 
pentru cercetare

CE lansează un 
site consacrat 
răspunsului la 

coronavirus

Primul
raport
special 

EUvsDisinfo cu 
privire la

dezinformarea
în legătură cu

COVID-19

Realocarea
ajutoarelor 
pentru 
Vecinătatea de 
Est și pentru 
Balcanii de Vest

Comisia pentru afaceri 
externe a Parlamentului 
European dezbate 
împreună cu Înaltul 
Reprezentant al UE 
ultimul raport al SEAE 
privind dezinformarea 

CE livrează 
1,5 milioane 
de măști 
lucrătorilor 
din domeniul 
sănătății 
din UE

Asistență în 
valoare de 
3,3 miliarde 
de euro
pentru 
Balcanii 
de Vest
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Acronime 
EDMO: Observatorul european al mass-mediei digitale 

ERGA: Grupul autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor 
mass-media audiovizuale 

EUvsDisinfo: proiectul emblematic al Grupului operativ StratCom „Est” al Serviciului 
European de Acțiune Externă. Acesta a fost înființat în 2015 pentru a anticipa și 
a contracara mai bine campaniile de dezinformare în curs ale Federației Ruse care 
afectează UE, statele sale membre și țările din vecinătatea comună, precum și pentru 
a îmbunătăți răspunsul la aceste campanii. 

Planul de acțiune al UE: Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării 

SEAE: Serviciul European de Acțiune Externă 

SOMA: Observatorul social pentru analiza dezinformării și a platformelor de 
comunicare socială 

StratCom: comunicare strategică 
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Glosar 
Algoritmi: un proces sau un set de reguli aplicate de un calculator în calcule sau în alte 
operațiuni de rezolvare a problemelor. 

Bot: o aplicație software automatizată care este programată să îndeplinească anumite 
sarcini. 

Comunicare strategică: comunicare coordonată și coerentă din partea unei organizații 
în vederea atingerii unor obiective specifice. 

Dezinformare: comunicarea de informații false sau înșelătoare în scopul inducerii în 
eroare. 

Educație în domeniul mass-mediei: capacitatea de a accesa și de a înțelege 
mass-media și mijloacele de comunicare, precum și de a interacționa cu acestea. 

Infodemie: un volum excesiv de informații – unele exacte și altele inexacte – care pot fi 
utilizate pentru a ascunde sau pentru a denatura faptele. 

Informații eronate: comunicarea de informații false sau înșelătoare, fie cu bună 
credință, fie în scopul inducerii în eroare. 

Trol pe internet: persoană care postează insulte, adesea însoțite de mesaje obscene 
sau de alte tipuri de limbaj ofensator pe site-urile rețelelor de socializare. 

Wiki: un site internet colaborativ pe care orice utilizator poate adăuga și edita 
conținut. 
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RĂSPUNSURILE COMISIEI EUROPENE ȘI ALE SERVICIULUI EUROPEAN DE 

ACȚIUNE EXTERNĂ LA RAPORTUL SPECIAL AL CURȚII DE CONTURI EUROPENE: 

„DEZINFORMAREA CARE AFECTEAZĂ UE: UN FENOMEN SUB SUPRAVEGHERE, 

DAR NU ÎNCĂ SUB CONTROL” 

SINTEZĂ 

I. Uniunea Europeană (UE) a recunoscut că dezinformarea și ingerințele externe sunt o provocare

importantă pentru democrație și societate, atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial. Începând din

2015, Comisia și-a intensificat eforturile de combatere a acestor fenomene, publicând în acest scop

diferite documente de politică, inclusiv Planul de acțiune împotriva dezinformării din 2018 (Planul de

acțiune din 2018). UE continuă să evalueze amenințările în continuă evoluție din acest domeniu și își

propune să sprijine țările partenere din întreaga lume pentru a le face față.

UE urmărește să își adapteze abordarea față de aceste evoluții pentru a asigura un cadru coerent, 

cuprinzător și eficace de combatere a dezinformării și a ingerințelor externe, cu respectarea deplină a 

drepturilor și a libertăților fundamentale. 

III. Planul de acțiune din 2018 rămâne, împreună cu alte documente de politică, unul dintre pilonii

principali ai politicii UE privind combaterea dezinformării. De la momentul adoptării sale și până în

prezent, acest plan de acțiune este singurul care analizează dezinformarea din diferite unghiuri,

identificând principalele domenii de acțiune. Grație acestuia, campaniile de dezinformare și

investițiile pe termen lung în consolidarea rezilienței societății pot primi un răspuns imediat pe termen

scurt.

Planul de acțiune este un document cuprinzător care se concentrează exclusiv pe dezinformare, 

subliniind astfel importanța pe care UE o acordă acestei provocări. Acesta evidențiază și obiectivul 

UE de a colabora cu toate părțile interesate, inclusiv cu societatea civilă și cu industria privată, pentru 

a elabora o abordare destinată întregii societăți. Este scoasă în evidență valoarea cooperării 

internaționale, care constituie baza unei cooperări sporite cu parteneri-cheie precum NATO și G7. 

IV. Întemeindu-se pe Planul de acțiune din 2018 și pe măsurile luate pentru punerea sa în aplicare,

Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) au publicat documente de politică precum

Comunicarea comună din 2020 privind dezinformarea în legătură cu COVID-19 [JOIN(2020) 8 final]

și Planul de acțiune pentru democrația europeană. Aceste documente se bazează pe realizările

generate de Planul de acțiune din 2018 și reiterează multe dintre punctele acestuia. Prin urmare, chiar

dacă nu reprezintă o actualizare oficială a Planului de acțiune din 2018, aceste documente sunt

considerate a fi evoluțiile ulterioare ale planului respectiv. Planul de acțiune pentru democrația

europeană prevede măsuri de promovare a unor alegeri libere și corecte, de consolidare a libertății

mass-mediei și de combatere a dezinformării. În acest sens, Comisia ia în considerare Planul de

acțiune din 2018, precum și Comunicarea comună din 2020 privind dezinformarea în legătură cu

COVID-19. Planul de acțiune pentru democrația europeană reiterează multe dintre dezideratele

enunțate în Planul de acțiune din 2018, inclusiv cooperarea cu partenerii internaționali și necesitatea

de a consolida în continuare capacitățile de analiză la nivel european și național. De asemenea, acesta

ține seama de progresele înregistrate până în prezent pe baza Planului de acțiune din 2018 și, prin

urmare, ar trebui să fie considerat o extindere a cadrului de politică prevăzut în Planul de acțiune din

2018. Planul de acțiune pentru democrația europeană și Comunicarea comună din 2020 privind

dezinformarea în legătură cu COVID-19 au fost adoptate după încheierea auditului și, prin urmare, nu

au fost incluse în domeniul său de aplicare.

V. SEAE consideră că absența unui mandat unic și cuprinzător din partea Consiliului nu a împiedicat

dezvoltarea sau funcționarea diviziei pentru comunicare strategică și a grupurilor sale operative, și
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nici adaptarea acestora la chestiuni noi și emergente. Orice nou mandat consolidat ar trebui să reflecte 

același nivel de sprijin politic ca cel exprimat inițial în mandatul Consiliului European din 2015. 

VI. SEAE subliniază unicitatea proiectului EUvsDisinfo, care a fost înființat pentru a pune în aplicare

în mod direct mandatul din 2015 conferit de Consiliul European. Proiectul EUvsDisinfo este extrem

de valoros pentru SEAE și pentru instituțiile UE în ansamblu, întrucât vizează sporirea gradului de

sensibilizare cu privire la amenințarea în continuă evoluție pe care o reprezintă campaniile de

dezinformare. Dat fiind că provocările legate de dezinformare și amenințările conexe evoluează, este

firesc ca abordarea adoptată să fie revizuită în mod regulat.

SEAE consideră că instituirea sistemului de alertă rapidă a reprezentat un element important în 

dezvoltarea strategiei sale de combatere a dezinformării. De fapt, sistemul de alertă rapidă reprezintă 

singurul forum din cadrul structurii instituționale a UE în care experți în materie de dezinformare din 

instituțiile UE și din statele membre colaborează pentru a aborda problemele legate de dezinformare. 

SEAE salută participarea activă a unui număr mare de state membre și le invită pe celelalte să își 

intensifice activitatea. 

VII. Evaluarea Codului de bune practici privind dezinformarea, publicat în septembrie 2020 (Codul de

bune practici), a recunoscut că acesta ar trebui îmbunătățit în mai multe domenii. Concluziile evaluării

au sprijinit două inițiative de politică ale Comisiei adoptate la sfârșitul anului 2020 – Planul de acțiune

pentru democrația europeană și Actul legislativ privind serviciile digitale – care vizează, printre altele,

consolidarea luptei împotriva dezinformării prin instituirea unui cadru de coreglementare în materie

de transparență și asigurare a răspunderii, remediind astfel deficiențele identificate.

VIII. Prima etapă de sprijinire și examinare a proiectelor locale de educație în domeniul mass-mediei

prin intermediul proiectului-pilot și al acțiunii pregătitoare „Educația în domeniul mass-mediei pentru

toți” a evidențiat un peisaj fragmentat, care reflectă însă nevoile statelor membre. De atunci, Comisia

și-a dezvoltat în continuare programul de lucru privind educația în domeniul mass-mediei în cadrul

programului „Europa creativă”, pentru a intensifica acțiunile relevante în acest domeniu și pentru a

comunica rezultatele obținute statelor membre și dincolo de frontierele culturale și lingvistice.

Inițiative specifice, la scară mai mică, precum și o abordare paneuropeană mai armonizată sunt

necesare și se pot completa reciproc. Cu toate acestea, Comisia nu consideră că un anumit grad de

fragmentare, care reflectă abordările eterogene ale statelor membre, ar prezenta un risc în sine, deși

recunoaște nevoia de coordonare și abordează acest aspect.

Observatorul european al mass-mediei digitale (EDMO) a fost lansat abia în iunie 2020 și s-a 

dezvoltat rapid pentru a ajunge în faza sa actuală avansată. 

IX. Primul punct – Comisia și SEAE acceptă recomandarea 1 literele (a) și (d) și acceptă parțial

recomandarea 1 literele (b) și (c).

Al doilea punct – SEAE acceptă recomandarea 2 literele (a), (b), (c) și (d). 

Al treilea punct – SEAE acceptă recomandarea 3 literele (a), (b) și (c). 

Al patrulea punct – Comisia acceptă recomandarea 4 literele (a) și (b) și acceptă parțial recomandarea 

4 litera (c). 

Al cincilea punct – Comisia acceptă recomandarea 5 literele (a), (b) și (c). 

Al șaselea punct – Comisia acceptă recomandarea 6 literele (a), (b) și (c). 

INTRODUCERE 

01. Comisia și SEAE subliniază faptul că provocarea pe care o reprezintă dezinformarea și

manipularea informațiilor continuă să ia diferite forme și să evolueze rapid. Prin urmare, definițiile și

caracterizările precise sunt în curs de revizuire, inclusiv în documente de politică recente, cum ar fi
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Comunicarea comună din 2020 privind dezinformarea în legătură cu COVID-19 și Planul de acțiune 

pentru democrația europeană. 

OBSERVAȚII 

22. Comisia a adoptat, de asemenea, un pachet de măsuri pentru sprijinirea alegerilor libere și corecte 

prin prisma alegerilor din 2019, cu recomandări adresate statelor membre și partidelor politice 

naționale și europene; în acest pachet au fost incluse și măsuri de combatere a dezinformării
1
. În 

cadrul punerii în aplicare a respectivelor recomandări, Comisia a organizat trei reuniuni ale Rețelei 

europene de cooperare privind alegerile, care a fost creată în mod special pentru a face schimb de 

bune practici și de informații între autoritățile competente ale statelor membre. 

25. Chiar dacă nu s-a instituit un cadru formal, Comisia organizează reuniuni periodice de coordonare 

la nivelul serviciilor și la nivel politic pentru a asigura schimbul de informații cu privire la punerea în 

aplicare a Planului de acțiune din 2018. 

28. Rețeaua împotriva dezinformării a contribuit la consolidarea capacității serviciilor de a răspunde 

inițiativelor vizând combaterea dezinformării, oferind instrumentele, competențele și sprijinul necesar 

tuturor direcțiilor generale și reprezentanțelor UE care fac parte din rețeaua respectivă. Rețeaua a 

regrupat acțiuni care fuseseră disociate anterior, a încurajat colaborarea și a prevăzut un registru al 

miturilor larg răspândite, precum și elementele faptice necesare pentru a le respinge. Aceasta a 

promovat o cultură a verificării faptelor și a răspunsurilor aduse miturilor și dezinformării și, astfel, a 

oferit o abordare mai unitară a eforturilor UE de combatere a dezinformării. În cele din urmă, 

numeroasele activități de sensibilizare au sporit vizibilitatea activității de politică a UE în materie de 

combatere a dezinformării. 

29. Direcția Generală Comunicare (DG COMM) subliniază că planul său de gestionare pentru 2020 

include trei indicatori măsurabili legați de dezinformare: amploarea activităților de sensibilizare 

împotriva dezinformării și numărul de vizite pe paginile web de combatere a dezinformării (pe lângă 

numărul de reuniuni ale rețelei interne împotriva dezinformării). 

30. O modernizare generală a site-urilor web relevante este în curs, scopul fiind lansarea unor noi 

versiuni până la sfârșitul anului 2021 care să permită inclusiv măsurarea performanței acestora.  

31. Eforturile în materie de comunicare externă ale DG COMM s-au concentrat, prin intermediul unor 

pagini web specifice, pe informațiile eronate sau pe acțiunile de dezinformare legate de pandemia de 

COVID-19 și de vaccinuri. S-a decis ca platforma centrală online planificată de combatere a 

dezinformării să fie transformată într-un instrument intern, prin modernizarea rețelei WIKI existente. 

40. Planul de acțiune din 2018 nu este un program de finanțare. Prin urmare, fondurile alocate pentru 

punerea sa în aplicare depind de deciziile luate într-un alt cadru (de exemplu, programul de lucru 

aferent programelor de finanțare precum Orizont 2020). Bugetul total nu poate fi alocat ex ante. 

41. Planul de acțiune din 2018 rămâne unul dintre principalele documente de orientare care ghidează 

răspunsul UE la fenomenul dezinformării. Acesta nu și-a pierdut relevanța de la adoptare. Însă 

amenințările în acest domeniu au evoluat, întocmai ca abordarea UE în materie de combatere a 

dezinformării. Dar acest lucru nu înseamnă că cei patru piloni identificați în Planul de acțiune din 

2018 și-au pierdut relevanța. Dimpotrivă, pe baza Planului de acțiune din 2018 și a măsurilor luate 

pentru punerea sa în aplicare, UE a publicat documente de politică precum Comunicarea comună din 

2020 privind dezinformarea în legătură cu COVID-19 și Planul de acțiune pentru democrația 

europeană. Aceste documente se bazează pe realizările generate de Planul de acțiune din 2018 și 

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

Document publicat aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0252&qid=1620658914048 
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reiterează multe dintre punctele acestuia. Prin urmare, deși nu reprezintă o actualizare oficială a 

Planului de acțiune din 2018, aceste documente sunt considerate a fi evoluțiile ulterioare ale planului 

respectiv. Aceasta se referă în special la motivația care stă la baza planului, și anume aceea de a 

consolida reziliența societății pe termen lung și de a proteja democrațiile printr-o mai bună înțelegere 

și definire a amenințării, precum și prin luarea de măsuri pentru consolidarea capacităților de 

monitorizare, de analiză și de denunțare a dezinformării. 

42. Comisia ia act de faptul că Planul de acțiune pentru democrația europeană, Actul legislativ privind 

serviciile digitale și Planul de acțiune pentru sectorul mass-media și audiovizual propun efectiv 

preluarea mai multor acțiuni și luarea de măsuri subsecvente cu privire la diferitele puncte din Planul 

de acțiune din 2018. Aceste inițiative sunt complementare și vor fi bine coordonate, atenuând riscul de 

ineficiență în abordarea anumitor deficiențe ale Planului de acțiune din 2018 identificate în prezentul 

audit. 

48. SEAE consideră că Divizia pentru comunicare strategică și grupurile sale operative urmăresc o 

abordare bazată pe riscuri în activitățile lor de monitorizare și se concentrează pe actorii și pe 

aspectele cele mai răspândite. SEAE ține seama și de evoluția rapidă a situației amenințărilor și 

urmărește în mod regulat să își revizuiască și să își adapteze în consecință procesele și activitatea 

întregii echipe. Acesta subliniază, de asemenea, că actorii care generează amenințări pot fi actori 

statali sau nestatali. SEAE se străduiește în permanență să își adapteze echipa și să se concentreze pe 

evoluția situației amenințărilor. 

49. Chiar dacă SEAE consideră că mandatele actuale conferite de Consiliul European și de alte 

formațiuni ale Consiliului au oferit o bază solidă pentru operațiunile în curs ale diviziei StratCom și 

ale grupurilor sale operative, ar putea fi util să se instituie un mandat consolidat actualizat, care să țină 

seama de evoluția situației amenințărilor. Orice astfel de nou mandat consolidat ar trebui conferit la 

nivelul Consiliului European, în conformitate cu mandatul din 2015. 

51. SEAE subliniază că, în cadrul bugetului 2021, Divizia pentru comunicare strategică a SEAE a 

beneficiat de o alocare clară de fonduri la diferite linii bugetare, aproape dublându-și bugetul 

operațional. 

54. SEAE subliniază că, în alocările anterioare exercițiilor 2019, 2020 și 2021, Divizia pentru 

comunicare strategică a primit în total 52 de posturi noi, dintre care 27 de agenți locali în delegații, 

ceea ce va permite SEAE să îndeplinească obiectivul prevăzut în planul de acțiune. 

55. Răspunsul comun al SEAE la punctele 55 și 56. 

SEAE ar dori să sublinieze importanța crucială a recrutării de personal cu expertiză și cunoștințe de 

specialitate pentru activitatea sa legată de dezinformare. Agenții contractuali și experții naționali 

detașați, chiar dacă au un mandat limitat în general, joacă un rol important în operațiunile actuale, de 

exemplu în domeniul analizei datelor, precum și al cunoștințelor regionale sau lingvistice. 

58. Activitățile echipei care se ocupă de date continuă să se dezvolte. Acestea sunt menite să 

deservească întreaga divizie și toate direcțiile de lucru și să se adapteze la orice schimbare ce ar putea 

apărea pe scena dezinformării. Abordarea echipei care se ocupă de date este cuprinzătoare, pentru a 

sprijini întreaga divizie, dar și pentru a contribui la cooperarea cu parteneri internaționali precum G7 

și NATO. Activitatea echipei care se ocupă de date include și dezvoltarea ulterioară constantă a 

cadrului metodologic și conceptual al activității diviziei în materie de date. 

60. SEAE depune eforturi pentru a îmbunătăți în continuare evaluarea tuturor aspectelor operațiunilor 

sale. Cu toate acestea, în ceea ce privește impactul activităților de combatere a dezinformării, nu 

există o metodologie consacrată pentru măsurarea impactului dezinformării, nici a impactului 

acțiunilor întreprinse în vederea combaterii acestui fenomen. Acest lucru reflectă provocările cu care 

se confruntă întreaga comunitate care depune eforturi pentru a combate dezinformarea și ingerințele 

externe. 
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64. SEAE consideră că EUvsDisinfo este un proiect consacrat, care este clar ancorat în rolul și 

activitățile SEAE. Accentul pus pe campaniile ruse de dezinformare derivă din mandatul foarte 

specific al Consiliului European din 2015. SEAE adaptează și extinde în permanență domeniul de 

aplicare și abordarea acestor instrumente. 

67. SEAE consideră că instituirea sistemului de alertă rapidă a reprezentat o evoluție pozitivă majoră, 

care a contribuit la capacitatea UE de a combate dezinformarea și manipularea informațiilor.  

69. SEAE consideră că sistemul de alertă rapidă a contribuit în mare măsură la o mai bună coordonare 

între statele membre și instituțiile europene prin facilitarea schimbului de informații, a unei mai bune 

cunoașteri a situației și a cooperării practice privind activitățile de comunicare. 

70. SEAE consideră că sistemul de alertă rapidă a fost creat pentru a servi drept structură de facilitare 

pentru statele membre ale UE și instituțiile europene. Acesta s-a dovedit a fi foarte util în contextul 

dat. Principiile de funcționare și fluxurile de lucru au fost convenite de comun acord, iar reuniunile 

periodice cu punctele de contact, precum și schimburile bilaterale cu membrii sistemului de alertă 

rapidă și cu SEAE asigură o înțelegere comună a motivelor care stau la baza sistemului de alertă 

rapidă. De asemenea, membrii sunt consultați periodic cu privire la modul în care sistemul de alertă 

rapidă poate fi dezvoltat și îmbunătățit în continuare. 

74. Răspunsul comun al SEAE la punctele 74 și 75. 

SEAE este de acord că nivelul de activitate al platformei aferente sistemului de alertă rapidă ar putea 

fi sporit, în special de către statele membre care au fost mai puțin active în trecut, și că există un mare 

potențial neexploatat. Fluctuațiile activității pot fi explicate prin importanța unor evenimente 

specifice, cum ar fi alegerile. 

76. SEAE subliniază că nu a existat nicio intenție de a oficializa cooperarea dintre sistemul de alertă 

rapidă și platformele de comunicare socială. Fără a aduce atingere dispozițiilor Codului de bune 

practici, cooperarea informală dintre sistemul de alertă rapidă și platforme s-a perpetuat, după caz. 

84. În urma evaluării Codului de bune practici, Planul de acțiune pentru democrația europeană a 

demarat un proces de revizuire și consolidare a codului. Comisia va emite orientări și va convoca 

semnatarii codului pentru a-l consolida în conformitate cu orientările. Instituirea unui cadru solid și 

permanent pentru monitorizarea codului este, de asemenea, anunțată în mod specific în Planul de 

acțiune pentru democrația europeană. În plus, Actul legislativ privind serviciile digitale propune un 

cadru orizontal pentru supravegherea normativă, regimul de răspundere și transparența platformelor 

online. Odată adoptat, Actul legislativ privind serviciile digitale va institui un mecanism de protecție 

în materie de coreglementare pentru măsurile care vor fi incluse într-un Cod de bune practici privind 

dezinformarea revizuit și consolidat. Astfel, o mai bună monitorizare și asigurare a răspunderii vor fi 

posibile în cazul și în momentul în care se va adopta Propunerea de act legislativ privind serviciile 

digitale. 

86. În ceea ce privește absența indicatorilor-cheie de performanță (KPI) generali pentru toți 

semnatarii, Comisia remarcă dificultatea de a identifica indicatorii-cheie de performanță care sunt în 

măsură să monitorizeze acțiunile tuturor semnatarilor Codului de bune practici, având în vedere 

natura și activitățile foarte diferite ale semnatarilor și diversele niveluri de angajamente, de exemplu, 

serviciile furnizate de platformele de comunicare socială diferă semnificativ de serviciile furnizate de 

motoarele de căutare. 

88. Comunicarea comună din 2020 privind combaterea dezinformării în legătură cu COVID-19 a 

enumerat caracteristicile pe care platformele trebuie să le raporteze în rapoartele lor lunare. Comisia a 

solicitat platformelor să ia măsuri pentru a armoniza modul de raportare și le-a propus semnatarilor 

platformei o listă detaliată a punctelor de date relevante pentru aceste caracteristici. 

94. Ediția din 2019 a Săptămânii europene a educației în domeniul mass-mediei a fost o inițiativă 

cuprinzătoare și coordonată, care a cuprins evenimente la nivelul UE și la nivel național, cu proiecte și 
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schimburi în materie de reglementare și de politici orientate spre viitor. Inițiativa a fost foarte 

apreciată de comunitatea de educație în domeniul mass-mediei. 

96. În plus față de programul „Europa creativă”, în cadrul căruia se va multiplica finanțarea de 

aproximativ 14 milioane EUR, comparativ cu finanțarea proiectului-pilot și a acțiunii pregătitoare, și 

alte programe, cum ar fi Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, vor sprijini în mod activ 

inițiativele de educație în domeniul mass-mediei. Se va acorda în continuare acest sprijin în 

perioada 2021-2027. 

99. Comisia subliniază că este posibil ca proiectele să nu prezinte „rezultate tangibile”, însă să fie 

totuși foarte reușite. Scopul proiectelor este de a accesa noi domenii, de a iniția noi căi de cercetare, 

de a pilota și a testa concepte, de a crea noi comunități și de a fi, prin caracterul lor și prin modul în 

care sunt concepute, de natură experimentală. 

100. Proiectele Orizont 2020 sunt selectate printr-o evaluare externă obiectivă, pe baza unor criterii 

stabilite, și fac obiectul unei supravegheri, fiind revizuite periodic de către evaluatori obiectivi. 

Evaluarea și revizuirile sunt efectuate de experți foarte competenți, pe a căror opinie se bazează 

Comisia pentru a stabili cel mai bun raport calitate-preț. Comisia observă că, având în vedere raza de 

acțiune a finanțării limitate disponibile, aceasta joacă un rol esențial. 

Caseta 5 – Exemple de proiecte finanțate de UE cu o sferă și cu o amploare limitată a acțiunilor 

Unul dintre obiectivele-cheie ale inițiativei „Educația în domeniul mass-mediei pentru toți” a fost, pe 

lângă abordarea provocărilor legate de dezinformare în materie de educație în domeniul mass-mediei, 

să ajungă la sectoarele greu accesibile ale societăților europene, punând accentul pe persoanele 

defavorizate din punct de vedere social, pe minorități și pe cele aflate la marginea societății, pentru 

care competențele de alfabetizare mediatică sunt deosebit de importante. Proiectele finanțate în cadrul 

inițiativei „Educația în domeniul mass-mediei pentru toți” oferă informații valoroase cu privire la 

modul în care se poate avea o colaborare productivă cu grupurile menționate mai sus. 

Proiectul nr. 14 a avut o durată limitată și, prin urmare, site-ul web a fost eliminat între timp. Proiectul 

nr. 16 a utilizat tehnici consacrate de educație în domeniul mass-mediei precum crearea de jocuri 

video, de podcasturi și de videoclipuri, având ca temă generală capacitarea prin dezvoltarea 

competențelor critice de evaluare și prin crearea de conținut media. Proiectul a inclus și activități de 

educație în domeniul mass-mediei concepute special pentru copiii proveniți din familii de migranți. 

101. Comisia remarcă faptul că educația în domeniul mass-mediei este un domeniu în care impactul 

nu este ușor de contabilizat. La 26 martie 2021, a fost înființat, în colaborare cu Grupul autorităților 

europene de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale (ERGA) și cu Grupul de 

experți privind educația în domeniul mass-mediei (MLEG), un grup operativ menit să examineze 

posibilitățile de stabilire a unor indicatori-cheie de performanță utili, cu scopul de a obține primele 

rezultate până la sfârșitul anului 2021. 

Mai precis, nu este posibil să se efectueze o evaluare cuprinzătoare a punerii în aplicare a proiectului 

„Educația în domeniul mass-mediei pentru toți” (2016-2020) înainte de finalizarea tuturor proiectelor, 

în primăvara anului 2022. Cu toate acestea, reușita și impactul proiectelor sunt evaluate în mod 

sistematic în cadrul unor reuniuni individuale de închidere la nivel de proiect, precum și cu ocazia 

unor reuniuni anuale de coordonare a tuturor proiectelor în curs și a unor prezentări adresate statelor 

membre în cadrul reuniunilor MLEG. Aceasta face parte din procesul de verificare a impactului 

proiectelor. 

103. Comisia recunoaște că Observatorul social pentru analiza dezinformării și a platformelor de 

comunicare socială (SOMA) nu a atras mulți verificatori de fapte recunoscuți de Rețeaua 

internațională de verificare a faptelor. Cu toate acestea, Comisia ar dori să remarce faptul că numărul 

membrilor anunțați este în prezent de 55, iar până acum, membrii rețelei SOMA au realizat 25 de 

anchete privind campaniile de dezinformare în întreaga Europă. 
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105. Comisia recunoaște că există o suprapunere parțială între SOMA și EDMO. Această suprapunere 

între cele două proiecte și faptul că proiectele respective se bazează pe aceeași soluție tehnologică 

asigură o migrare fără sincope a comunității care verifică veridicitatea informațiilor de la SOMA către 

EDMO. În plus, înainte de a fi finalizat, proiectul SOMA va transmite EDMO lecțiile învățate. 

Comisia observă că platforma tehnologică furnizată de EDMO, chiar dacă se bazează pe aceeași 

tehnologie, va oferi funcționalități extinse unei rețele mult mai vaste de organizații de verificare a 

veridicității informațiilor și de cercetare în comparație cu SOMA. Comisia va monitoriza cu atenție 

proiectele pentru a evita dubla finanțare. 

107. Comisia ia act de faptul că comunitatea de educație în domeniul mass-mediei va fi implicată în 

continuare în EDMO prin intermediul centrelor naționale, care vor fi operaționale începând cu vara 

anului 2021 și vor trebui să îndeplinească sarcini specifice în materie de educație în domeniul mass-

mediei. 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

109. Planul de acțiune pentru democrația europeană include o secțiune dedicată combaterii 

dezinformării și a ingerințelor externe. Comisia și SEAE consideră că acest lucru reprezintă evoluția 

cadrului de politică, astfel cum a fost propus în Planul de acțiune din 2018. Planul de acțiune pentru 

democrația europeană reiterează multe dintre dezideratele enunțate în Planul de acțiune din 2018, cum 

ar fi cooperarea internațională strânsă, și face trimitere, printre altele, la sistemul de alertă rapidă, pe 

care Planul de acțiune din 2018 l-a introdus pentru prima dată. Planul de acțiune pentru democrația 

europeană cuprinde și un apel la mai multe obligații și la asigurarea în mai mare măsură a răspunderii 

pentru platformele online, stabilind etapele următoare, inclusiv cadrul de coreglementare instituit de 

Actul legislativ privind serviciile digitale, care este o continuare a pilonului 3 al Planului de acțiune 

din 2018. Acesta recunoaște progresele înregistrate în monitorizarea și analizarea fenomenului 

dezinformării și solicită instituirea unui cadru și a unei metodologii mai detaliate pentru a valorifica 

realizările obținute în urma Planului de acțiune din 2018. Prin urmare, în opinia Comisiei și a SEAE, 

luarea în considerare deplină a Planului de acțiune din 2018 este inerentă textului Planului de acțiune 

pentru democrația europeană, fiind considerată urmarea firească a acestuia. 

110. Secretariatul Grupului operativ privind uniunea securității a asigurat coordonarea între toate 

serviciile în vederea punerii în aplicare a Planului de acțiune din 2018, iar rapoartele privind 

progresele înregistrate la nivelul Uniunii în materie de securitate au inclus rapoarte periodice. În 

contextul pandemiei, coordonarea politicilor în domeniul dezinformării a fost asigurată de 

Secretariatul General în cadrul unui grup interservicii specializat, care a contribuit, de asemenea, la 

elaborarea Comunicării comune din 2020 privind dezinformarea în legătură cu COVID-19 și la 

acțiunile subsecvente acesteia. În contextul Planului de acțiune pentru democrația europeană, a fost 

creat un nou grup interservicii sub conducerea Secretariatului General pentru a coordona activitatea 

serviciilor, inclusiv în ceea ce privește dezinformarea. În plus, Planul de acțiune pentru democrația 

europeană prevede instituirea unui protocol clar vizând mobilizarea rapidă a cunoștințelor și a 

resurselor necesare pentru a face față unor situații specifice. 

Recomandarea 1 – Îmbunătățirea coordonării și a asigurării răspunderii pentru acțiunile 

întreprinse de UE în vederea combaterii dezinformării 

Comisia și SEAE acceptă recomandarea 1 litera (a). 

După cum s-a anunțat și în Planul de acțiune pentru democrația europeană, instituțiile UE se vor 

asigura în continuare că coordonarea lor internă privind dezinformarea este consolidată printr-un 

protocol clar care să mobilizeze rapid cunoștințele și resursele necesare pentru a face față unor situații 

specifice. 

Comisia și SEAE acceptă parțial recomandarea 1 litera (b). 
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În urma adoptării Planului de acțiune pentru democrația europeană, Comisia și SEAE monitorizează 

punerea în aplicare a acțiunilor de combatere a dezinformării în contextul acestui plan de acțiune. 

După cum s-a evidențiat, Planul de acțiune pentru democrația europeană se bazează pe Planul de 

acțiune din 2018 și dezvoltă în continuare multe dintre aspectele acestuia. În plus, Comisia și SEAE ar 

dori să sublinieze faptul că, având în vedere natura politică a anumitor acțiuni, este dificil să se 

stabilească un set unic de indicatori de performanță. Propunerile legislative relevante vor prevedea 

cadre de evaluare separate. 

Comisia și SEAE acceptă parțial recomandarea 1 litera (c). 

Comisia și SEAE vor revizui punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru democrația europeană în 

2023, cu un an înainte de alegerile pentru Parlamentul European, analizând inclusiv modalitățile de 

raportare care trebuie urmate. 

Comisia și SEAE acceptă recomandarea 1 litera (d). 

Recomandarea 2 – Îmbunătățirea mecanismelor operaționale ale diviziei StratCom și ale 

grupurilor sale operative 

SEAE acceptă recomandarea 2 litera (a) și va continua să le furnizeze diferitelor formațiuni ale 

Consiliului informații și actualizări, ținând seama de opiniile acestora în ceea ce privește clarificarea 

în continuare a obiectivelor și a abordărilor de politică. 

SEAE acceptă recomandarea 2 litera (b) și subliniază că se preconizează ca obiectivele în materie de 

recrutare, astfel cum sunt prevăzute în Planul de acțiune din 2018, să fie atinse în 2021. 

SEAE acceptă recomandarea 2 litera (c). 

SEAE acceptă recomandarea 2 litera (d). 

114. SEAE subliniază unicitatea proiectului EUvsDisinfo, care a fost înființat pentru a pune în 

aplicare în mod direct mandatul din 2015 conferit de Consiliul European. Proiectul EUvsDisinfo are o 

mare valoare pentru SEAE și pentru instituțiile UE în ansamblu, întrucât vizează sporirea gradului de 

sensibilizare cu privire la amenințarea în continuă evoluție pe care o reprezintă campaniile de 

dezinformare. Dat fiind că provocările legate de dezinformare și amenințările conexe evoluează, este 

firesc ca abordarea adoptată să fie revizuită în mod regulat. 

Recomandarea 3 – Creșterea participării statelor membre și a platformelor online la sistemul de 

alertă rapidă 

SEAE acceptă recomandarea 3 litera (a) și ar dori să sublinieze faptul că multe aspecte operaționale 

țin de competența statelor membre.  

SEAE acceptă recomandarea 3 litera (b) și subliniază faptul că modificările puse deja în aplicare vor 

facilita și mai mult oferirea unor răspunsuri comune. 

SEAE acceptă recomandarea 3 litera (c). 

117. Comisia observă că, în ceea ce privește furnizarea de date, Codul de bune practici este un 

instrument de autoreglementare adoptat în mod voluntar de către semnatarii săi pentru a combate 

activitățile de dezinformare care sunt întreprinse utilizându-se serviciile furnizate de semnatarii 

codului. Pentru moment, nu există niciun cadru juridic care să oblige semnatarii codului să acorde 

Comisiei acces la seturile de date. Acesta este un exemplu al competențelor limitate ale Comisiei în 

acest domeniu.  

Însă, după cum s-a precizat, Planul de acțiune pentru democrația europeană stabilește etapele viitoare 

pentru consolidarea Codului de bune practici, inclusiv prin emiterea de orientări care anticipează 

mecanismul de protecție în materie de coreglementare, ce va fi implementat odată cu Actul legislativ 

privind serviciile digitale. Actul sus-menționat propune un cadru orizontal pentru supravegherea 

normativă, regimul de răspundere și transparența spațiului online, ca răspuns la riscurile emergente. 
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De asemenea, Planul de acțiune pentru democrația europeană prevede modalitățile de instituire a unui 

cadru solid și permanent pentru monitorizarea Codului de bune practici.  

O și mai bună monitorizare va fi posibilă odată cu adoptarea Propunerii de act legislativ privind 

serviciile digitale. Actul legislativ privind serviciile digitale include, în special, dispoziții privind 

stabilirea de către platformele de foarte mari dimensiuni a cadrelor de monitorizare periodică a 

riscurilor relevante și transmiterea evaluărilor riscurilor și a măsurilor de atenuare a acestora unor 

audituri independente.  

Recomandarea 4 – Îmbunătățirea monitorizării platformelor online și a asigurării răspunderii 

acestora 

Comisia acceptă recomandarea 4 litera (a) și precizează că a început deja să o pună în aplicare în 

cadrul Planului de acțiune pentru democrația europeană. Comisia a abordat, de asemenea, chestiunea 

dezinformării în cadrul Actului legislativ privind serviciile digitale propus, care ar trebui să 

consolideze obligațiile în materie de transparență, asigurare a răspunderii și monitorizare. 

În scurt timp, Comisia va emite orientări pentru a remedia deficiențele Codului de bune practici, 

inclusiv indicatorii-cheie de performanță și criteriile de referință, cu scopul de a monitoriza mai 

îndeaproape eficacitatea acestuia. Totodată, Comisia subliniază faptul că, în prezent, dispune de 

competențe limitate în acest domeniu, ceea ce o împiedică să facă față de una singură tuturor 

provocărilor societale complexe pe care le reprezintă dezinformarea.  

Comisia acceptă recomandarea 4 litera (b), pe care o va pune în aplicare în cadrul Planului de acțiune 

pentru democrația europeană.  

Aceasta va include instituirea unui cadru solid pentru monitorizarea recurentă a Codului de bune 

practici. Astfel cum se prevede și în Planul de acțiune pentru democrația europeană, Codul de bune 

practici consolidat trebuie să monitorizeze eficacitatea politicilor aplicate de platforme pe baza unui 

nou cadru metodologic care include principii pentru definirea indicatorilor-cheie de performanță. 

Comisia acceptă parțial recomandarea 4 litera (c). Aceasta va evalua posibilitățile de stabilire a unei 

proceduri de validare a informațiilor furnizate de platformele online, cu respectarea deplină a 

caracterului actual exclusiv de autoreglementare al Codului de bune practici. În același timp, Comisia 

remarcă faptul că propunerea referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale recomandă 

instituirea unui cadru orizontal pentru supravegherea normativă, regimul de răspundere și transparența 

spațiului online, ca răspuns la riscurile emergente, care include dispoziții privind instituirea de către 

platformele foarte mari a unor cadre de monitorizare periodică legate de riscurile relevante și 

transmiterea evaluărilor riscurilor și a măsurilor de atenuare a riscurilor unor audituri independente. 

Recomandarea 5 – Adoptarea unei strategii a UE privind educația în domeniul mass-mediei 

care să includă combaterea dezinformării 

Comisia acceptă recomandarea 5 litera (a) și remarcă faptul că aceasta a început să fie pusă în 

aplicare. 

Comisia acceptă recomandarea 5 litera (b) și remarcă faptul că aceasta a început să fie pusă în 

aplicare. 

Comisia acceptă recomandarea 5 litera (c) și remarcă faptul că aceasta a început să fie pusă în 

aplicare. 

120. Comisia recunoaște că SOMA nu a atras mulți verificatori de fapte recunoscuți de Rețeaua 

internațională de verificare a faptelor.  

Comisia ar dori să remarce faptul că numărul membrilor anunțați ai SOMA este în prezent de 55, 

incluzându-i pe membrii activi în domeniul verificării faptelor, iar până acum, membrii rețelei au 

realizat 25 de anchete privind campaniile de dezinformare în întreaga Europă. 
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Comisia observă că EDMO și-a început activitatea cu doar 4-5 luni înainte ca auditorii să fi ajuns la 

conducere. La momentul respectiv, EDMO avea încă o capacitate operațională limitată de a ajunge la 

părțile interesate. Capacitatea de funcționare a EDMO este în creștere semnificativă. Au avut deja loc 

mai multe reuniuni și sondaje cu părțile interesate, iar centrele naționale EDMO, care vor fi 

operaționale începând cu vara anului 2021, își vor extinde și mai mult raza de acțiune. Fondurile 

suplimentare alocate în cadrul programului Europa digitală vor asigura resurse suficiente pentru 

atingerea obiectivelor EDMO. 

Comisia ia act de faptul că comunitatea de educație în domeniul mass-mediei va fi implicată în 

continuare în EDMO prin intermediul centrelor naționale, care vor fi operaționale începând cu vara 

anului 2021 și vor trebui să îndeplinească sarcini specifice în materie de educație în domeniul mass-

mediei. 

Recomandarea 6 – Adoptarea de măsuri pentru a permite EDMO să își îndeplinească agenda 

ambițioasă 

Comisia acceptă recomandarea 6 litera (a). Proiectul SOMA va oferi EDMO un pachet cu lecțiile 

învățate în cursul activității sale. 

Comisia acceptă recomandarea 6 litera (b) și va sugera EDMO, respectând în același timp 

independența acestuia, să sporească reprezentarea experților în educație în domeniul mass-mediei și a 

societății civile în comitetul consultativ al EDMO. 

Comisia acceptă recomandarea 6 litera (c) și ia act de faptul că EDMO a organizat deja, la 

9 octombrie 2020, un atelier cu comunitatea de verificare a veridicității informațiilor și va continua 

activitățile de informare destinate comunității de verificare a veridicității informațiilor. În plus, 

comunitatea de educație în domeniul mass-mediei va fi participa în continuare la EDMO prin 

intermediul centrelor naționale, care urmează să fie înființate în a doua jumătate a anului 2021 și care 

vor îndeplini, de asemenea, sarcini specifice în materie de educație în domeniul mass-mediei. 
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cu privire la politicile și programele UE sau la diverse aspecte legate de gestiune 
aferente unor domenii bugetare specifice. Curtea de Conturi Europeană selectează și 
concepe aceste sarcini de audit astfel încât impactul lor să fie maxim, luând în 
considerare riscurile la adresa performanței sau a conformității, nivelul de venituri sau 
de cheltuieli implicat, evoluțiile viitoare și interesul politic și public. 

Acest audit al performanței a fost efectuat de Camera de audit III – Acțiuni externe, 
securitate și justiție, condusă de doamna Bettina Jakobsen, membră a Curții de Conturi 
Europene. Auditul a fost condus de domnul Baudilio Tomé Muguruza, membru al 
Curții, sprijinit de: Daniel Costa de Magalhaes, șef de cabinet, și Ignacio Garcia de 
Parada, atașat în cadrul cabinetului; Alejandro Ballester-Gallardo, manager principal; 
Emmanuel-Douglas Hellinakis, coordonator; Piotr Senator și Alexandre Tan, auditori. 
Michael Pyper a asigurat sprijin lingvistic. 

  



 

 

Calendar 
 

 

 

 

 

Etapa Data 

Adoptarea planului de audit / Demararea auditului 4.2.2020 

Trimiterea oficială către Comisie (sau către o altă entitate auditată) 
a proiectului de raport 4.3.2021 

Adoptarea raportului final după procedura contradictorie 27.4.2021 

Primirea răspunsurilor oficiale ale Comisiei (sau ale altei entități 
auditate) în toate versiunile lingvistice 25.5.2021 

 

  



 

 

DREPTURI DE AUTOR 

© Uniunea Europeană, 2021. 

Politica Curții de Conturi Europene referitoare la reutilizare este pusă în aplicare prin 
Decizia nr. 6-2019 a Curții de Conturi Europene privind politica în materie de date 
deschise și reutilizarea documentelor.  

Cu excepția cazului în care se precizează altceva (de exemplu, într-o mențiune separată 
indicând drepturile de autor), conținutul elaborat de Curtea de Conturi Europeană 
pentru care UE deține drepturile de autor face obiectul licenței Creative Commons 
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Aceasta înseamnă că reutilizarea este 
autorizată, sub rezerva menționării adecvate a autorilor și a indicării eventualelor 
modificări. Reutilizatorul nu poate altera sensul sau mesajul inițial al documentelor. 
Curtea de Conturi Europeană nu răspunde pentru eventualele consecințe ale 
reutilizării.  

Este necesar să obțineți drepturi suplimentare în cazul în care un anumit conținut 
prezintă persoane fizice ce pot fi identificate, de exemplu în cazul fotografiilor în care 
apar membri ai personalului Curții de Conturi Europene sau în cazul în care conținutul 
include lucrări ale unor terți. Dacă se obține o astfel de autorizație, ea anulează și 
înlocuiește autorizația de natură generală menționată mai sus și va indica în mod clar 
eventualele restricții de utilizare. 

Pentru a utiliza sau a reproduce un conținut pentru care UE nu deține drepturile de 
autor, poate fi necesar să obțineți o autorizație în acest sens direct de la titularii 
drepturilor de autor. 

Programele informatice sau documentele care fac obiectul unor drepturi de 
proprietate industrială, cum ar fi brevetele, mărcile comerciale, desenele și modelele 
înregistrate, logourile și denumirile înregistrate, sunt excluse din politica Curții de 
Conturi Europene referitoare la reutilizare și nu se acordă nicio licență pentru acestea. 

Familia site-urilor instituționale ale Uniunii Europene care sunt incluse în domeniul 
europa.eu oferă linkuri către site-uri terțe. Deoarece Curtea de Conturi Europeană nu 
are control asupra acestor site-uri, sunteți încurajați să verificați politica aplicată de ele 
în ceea ce privește respectarea vieții private și drepturile de autor. 

Utilizarea logoului Curții de Conturi Europene  

Logoul Curții de Conturi Europene nu poate fi utilizat fără acordul prealabil al Curții de 
Conturi Europene. 

 

 

PDF ISBN 978-92-847-5981-1 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/256963 QJ-AB-21-008-RO-N 
HTML ISBN 978-92-847-5956-9 ISSN 1977-5806 doi:10.2865/692755 QJ-AB-21-008-RO-Q 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

 

 

Dezinformarea reprezintă o preocupare serioasă în societățile 
organizate. Platformele de comunicare socială și noile tehnologii 
au sporit amploarea acestui fenomen și viteza cu care informațiile 
false sau înșelătoare pot ajunge la diferite categorii de public, 
vizate sau nevizate. La data elaborării sale, Planul de acțiune al UE 
împotriva dezinformării era relevant, dar incomplet. Chiar dacă 
punerea sa în aplicare este, în linii mari, pe drumul cel bun și 
există dovezi ale unor evoluții pozitive, acesta nu a produs toate 
rezultatele preconizate. Curtea formulează recomandări pentru 
a îmbunătăți coordonarea și asigurarea răspunderii pentru 
acțiunile întreprinse de UE în vederea combaterii dezinformării, 
punând accentul pe mecanismele operaționale ale Diviziei pentru 
comunicare strategică a Serviciului European de Acțiune Externă 
și pe grupurile sale operative. Curtea recomandă creșterea 
implicării statelor membre în sistemul de alertă rapidă, precum și 
îmbunătățirea monitorizării platformelor online și a asigurării 
răspunderii acestora. De asemenea, Curtea subliniază necesitatea 
unei strategii a UE privind educația în domeniul mass-mediei care 
să includă combaterea dezinformării și adoptarea de măsuri 
menite să permită Observatorului european al mass-mediei 
digitale să își atingă obiectivele ambițioase. 

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul 
articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE. 
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