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Audiitorid uurivad ELi võitlust väärinfo vastu 
Euroopa Kontrollikoda alustas auditit, et uurida liidu jõupingutusi võitluses tõendatavalt vale 
või eksitava teabe levitamise vastu majandusliku kasu saamise või avalikkuse tahtliku 
eksitamise eesmärgil, mis võib üldsust kahjustada. Audiitorid hindavad ELi väärinfovastase 
tegevuskava asjakohasust, seni saavutatud tulemusi ja kava raames loodud 
vastutusraamistikku. Audititöö hõlmab Euroopa välisteenistuse strateegilise kommunikatsiooni 
rakkerühmade suutlikkust võidelda väärinfo vastu, kiirhoiatussüsteemi loomist, 
veebiplatvormide ja muude organisatsioonide allkirjastatud tegevusjuhendit, samuti projekte 
ja ELi algatusi teadlikkuse suurendamiseks ja ühiskonna vastupanuvõime parandamiseks.  

Interneti, sotsiaalmeedia ja uute digitaaltehnoloogiate esilekerkimine on pöördeliselt muutnud 
inimeste teavitamis- ja suhtlusviise. Samal ajal on see kaasa toonud üha suuremaid probleeme, 
nagu andmetele ilma loata juurdepääs ja nende loata kasutamine ning eksitava sisu kiire levik. 
Tundlikke teemasid, nagu ränne, kliimamuutused ja terviseküsimused, kasutatakse sageli 
ühiskonna lõhestamiseks. 

„Iga katse pahatahtlikult ja tahtlikult kahjustada ja manipuleerida avalikku arvamust võib tõsiselt 
ohustada liitu ennast,“ ütles auditit juhtiv kontrollikoja liige Baudilio Tomé Muguruza. „ELi 
kodanikud peavad teadma, kas ELi väärinfovastane tegevuskava on tõhus.“ 

Väärinfo vastu võitlemisel tuleb leida õige tasakaal ühelt poolt ELis demokraatia kaitsmise ning 
teiselt poolt sõnavabaduse ja meedia mitmekesisusega seotud põhiõiguste säilitamise vahel. 
Euroopa välisteenistuse andmetel kujutab ELile suurimat ohtu Venemaa levitatav väärinfo, kuid 
ka muud kolmandad riigid on hakanud rakendama sarnaseid strateegiaid.  

2015. aastal loodi idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, mille ülesanne on 
Venemaa jätkuvate väärinfokampaaniate vastu võitlemine. 2017. aasta juuniks oli Euroopa 
välisteenistus loonud veel kaks töörühma: Lääne-Balkani töörühma selle piirkonna jaoks ning 
lõunapoolse töörühma Lähis-Ida, Põhja-Aafrika ja Pärsia lahe piirkonna riikide jaoks. 2018. aasta 
septembris avaldati väärinfot käsitlev tegevusjuhend – veebiplatvormide ja reklaamivaldkonna 
jaoks mõeldud vabatahtlik eneseregulatsioonil toimiv kohustuste kogum, mille eesmärk on 
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suurendada poliitilise reklaami läbipaistvust, parandada võltskontode sulgemist ja kõrvaldada 
väärinfo levitamist hoogustavad rahalised stiimulid. 

2019. aasta märtsis lõid komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 
koostöös liikmesriikidega kiirhoiatussüsteemi, et tõhustada koostööd ja koordineerimist kõigi 
väärinfo vastu võitlemises osalejate vahel. 

ELi tegevuskava hõlmab ka Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamist, eri valdkondadest pärit 
sõltumatute faktikontrollijate ja teadlaste toetamist ning meediakirjaoskuse edendamist. 
Tegevuskava toob kokku liikmesriikide ja ELi institutsioonid, et võidelda aktiivselt väärinfoga ja 
suurendada sellealast suutlikkust. Liikmesriigid on kutsunud üles seda korrapäraselt läbi vaatama 
ja ajakohastama. 

Toimetajatele  

Täna avaldasid audiitorid ELi väärinfovastast tegevuskava käsitleva audititutvustuse. 
Audititutvustus on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 

Audititutvustustes käsitletakse käimasolevat auditiülesannet. Nende eesmärk on anda teavet 
auditeeritud poliitikast või programmidest huvitatutele. 

Auditiaruanne avaldatakse 2021. aastal. Varem on kontrollikoda selles valdkonnas käsitlenud ELi 
küberturvalisuse poliitika tõhusust mõjutavaid probleeme. 
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