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Revizorji preučujejo boj EU proti dezinformacijam 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je začelo izvajati revizijo, s katero bo preučilo prizadevanja 
Unije v boju proti širjenju dokazljivo napačnih in zavajajočih informacij, katerih namen je 
pridobiti gospodarska korist ali namerno zavajati javnost, kar lahko povzroči javno škodo. 
Revizorji bodo ocenili akcijski načrt EU proti dezinformacijam, in sicer njegovo ustreznost, 
doslej dosežene rezultate in njegov okvir odgovornosti. Pregledali bodo zmogljivost projektne 
skupine StratCom Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) za boj proti dezinformacijam, 
vzpostavitev sistema hitrega obveščanja, kodeks ravnanja, ki se mu zavežejo spletne platforme 
in drugi organi, ter projekte in pobude EU za ozaveščanje in izboljšanje družbene odpornosti.  

Z vzponom interneta, družbenih medijev in novih digitalnih tehnologij sta se korenito spremenila 
način obveščanja in komuniciranja. S tem se je začelo pojavljati vedno več izzivov, kot so 
nedovoljen dostop in nedovoljena uporaba podatkov ter nagel porast zavajajočih vsebin. 
Občutljive teme, kot so migracije, podnebne spremembe in zdravstvena vprašanja, se pogosto 
uporabljajo za polarizacijo družbe. 

„Vsak poskus zlonamernega in namernega spodkopavanja javnega mnenja in manipuliranja z 
njim je lahko resna grožnja sami Uniji,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Baudilio 
Tomé Muguruza, ki vodi revizijo. „Državljani EU morajo vedeti, ali je akcijski načrt EU proti 
dezinformacijam uspešen.“ 

V boju proti dezinformacijam je treba najti pravo ravnovesje med varovanjem demokracije v EU 
na eni strani in ohranjanjem temeljnih pravic do svobode govora in pluralnosti medijev na drugi. 
Po mnenju službe ESZD največjo grožnjo za EU pomeni rusko širjenje dezinformacij, podobne 
strategije pa so začele uporabljati tudi druge tretje države.  

Leta 2015 je bila za obravnavo tekočih ruskih kampanj širjenja dezinformacij ustanovljena 
projektna skupina East StratCom. ESZD je do junija 2017 ustanovila še dve projektni skupini: 
Zahodni Balkan za države Zahodnega Balkana in Jug za države Bližnjega vzhoda, severne Afrike in 
regije Zaliva. Septembra 2018 je bil objavljen kodeks ravnanja – neobvezen samoregulativen niz 
zavez za spletne platforme in oglaševalsko industrijo, s katerimi bi se izboljšala preglednost v 
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političnem oglaševanju, povečalo zaprtje lažnih računov in prenehalo financiranje pobud za 
razširjanje dezinformacij. 

Marca 2019 sta Komisija in visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v 
sodelovanju z državami članicami vzpostavila sistem hitrega obveščanja za okrepitev sodelovanja 
in usklajevanja med akterji, ki sodelujejo v boju proti dezinformacijam. 

Akcijski načrt EU zajema tudi zagotavljanje svobodnih in poštenih evropskih volitev, podporo za 
večdisciplinarne neodvisne preverjevalce dejstev in raziskovalce ter spodbujanje medijske 
pismenosti. Vsebuje načrt za združitev držav članic in institucij EU za izgradnjo zmogljivosti in 
proaktiven boj proti dezinformacijam. Države članice so pozvale, naj se akcijski načrt redno 
pregleduje in posodablja. 

Opombe za urednike  

Danes so revizorji objavili napovednik revizije akcijskega načrta EU proti dezinformacijam. 
Celoten napovednik v angleščini je na voljo na www.eca.europa.eu. 

Napovedniki revizij vsebujejo informacije o potekajoči revizijski nalogi. Zasnovani so kot vir 
informacij za vse, ki jih zanimajo politike ali programi, ki jih revidira Sodišče. 

Revizijsko poročilo bo objavljeno leta 2021. Sodišče je v preteklosti že pregledalo  izzive za 
uspešno politiko EU za kibernetsko varnost. 

Kontaktna oseba za medije:  

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398  45 510 / M: (+352) 621 552 224 
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