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Az Európai Számvevőszék a félretájékoztatás elleni 
küzdelmet vizsgálja 
Az Európai Számvevőszék ellenőrzést indított annak vizsgálatára, hogyan lép fel az Unió az 
ellen, hogy egyesek gazdasági nyereség reményében vagy a nyilvánosság szándékos 
megtévesztésének céljával bizonyíthatóan hamis vagy félrevezető információkat terjesztenek, 
ami kárt okozhat a köz számára. A számvevők értékelni fogják a dezinformáció elleni uniós 
cselekvési terv relevanciáját, eddig elért eredményeit és elszámoltathatósági keretét. 
A vizsgálat kiterjed többek között a riasztási rendszer létrehozására, az online platformok és 
más szervek által aláírt gyakorlati kódexre, a figyelemfelkeltést és a társadalom rezilienciájának 
javítását célzó projektekre és uniós kezdeményezésekre, valamint arra, hogy az Európai Külügyi 
Szolgálat (EKSZ) stratégiai kommunikációval foglalkozó munkacsoportja (StratCom) mennyire 
képes fellépni a félretájékoztatással szemben. 

Az internet, a közösségi média és az új digitális technológiák előretörése forradalmasította az 
emberek tájékozódási és kommunikációs szokásait. Ez azonban egyre több kihívással is jár, 
például az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan adathasználat, valamint a 
félrevezető tartalmak gyors terjedése kapcsán. Az érzékeny témákat – például a migrációt, az 
éghajlatváltozást és az egészségügyi problémákat – gyakran használják fel a társadalom 
megosztására. 

„A közvélemény rosszindulatú és szándékos felforgatására és manipulálására tett kísérletek 
komoly fenyegetést jelenthetnek magára az Unióra is – jelentette ki Baudilio Tomé Muguruza, az 
ellenőrzést irányító számvevőszéki tag. – Az uniós polgároknak jogukban áll tudni, hogy a 
dezinformációra irányuló uniós cselekvési terv eredményesnek bizonyult-e.” 

A félretájékoztatás elleni küzdelem során egyensúlyra kell törekedni: meg kell óvni a demokráciát 
az Unióban, ugyanakkor biztosítani kell a szólásszabadság és a médiapluralizmus alapvető 
jogának érvényesülését. Az EKSZ szerint az orosz forrásokból származó dezinformáció jelenti a 
legnagyobb veszélyt az Unió számára, de más külső országok is elkezdtek már ilyen stratégiákat 
alkalmazni. 
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2015-ben az orosz dezinformációs kampányok elleni fellépés céljára létrehozták a keleti stratégiai 
kommunikációval foglalkozó munkacsoportot (East StratCom Task Force). 2017 júniusában az 
EKSZ két további munkacsoportot is felállított: a nyugat-balkáni, illetve – a Közel-Kelet, Észak-
Afrika és az Öböl-térség országaival foglalkozó – déli munkacsoportot. 2018 szeptemberében 
közzétették a gyakorlati kódexet: ez az önkéntes, önszabályozást célzó kötelezettségvállalás-
csomag az online platformokat és a reklámágazatot segíti a politikai hirdetések átláthatóságának 
javításában, a hamis felhasználói fiókok törlésében és a dezinformáció terjesztői bevételeinek 
megvonásában. 

2019 márciusában a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a 
tagállamokkal együttműködve riasztási rendszert vezetett be a dezinformáció elleni küzdelemben 
érintett valamennyi szereplő közötti együttműködés és koordináció javítása érdekében. 

Az uniós cselekvési terv ezenfelül az uniós választások biztonságának megóvására, a több 
szakterületet képviselő, független tényellenőrzők és kutatók támogatására, valamint a 
médiaműveltség előmozdítására is kiterjed. A terv felvázolja, hogyan foghatnak össze a 
tagállamok és az uniós intézmények a kapacitásépítés céljából és a dezinformáció elleni proaktív 
fellépés érdekében. A tagállamok felszólították a Bizottságot, hogy rendszeresen vizsgálja felül és 
frissítse a cselekvési tervet. 

A szerkesztők figyelmébe  

A Számvevőszék ma ellenőrzési előzetest tett közzé a dezinformációra irányuló uniós cselekvési 
tervről. Az ellenőrzési előzetes teljes szövege az eca.europa.eu címen tölthető le angol nyelven. 

Az ellenőrzési előzetesek folyamatban lévő ellenőrzésekről nyújtanak tájékoztatást. Céljuk a 
vizsgált szakpolitika, illetve programok iránt érdeklődők tájékoztatása. 

Az ellenőrzési jelentés közzétételére 2021-ben kerül sor. A Számvevőszék korábban már közzétett 
egy áttekintést az eredményes uniós kiberbiztonsági politika előtt álló kihívásokról. 
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