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Παραπληροφόρηση: η ΕΕ αξιολογεί τον κώδικα δεοντολογίας και
δημοσιεύει τις εκθέσεις των πλατφορμών για την παραπληροφόρηση
σχετικά με τον κορονοϊό

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει την αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του
κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Από την αξιολόγηση συνάγεται ότι ο κώδικας έχει
αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο, το πρώτο του είδους του παγκοσμίως, και έχει παράσχει ένα
πλαίσιο για διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να εξασφαλίζεται
μεγαλύτερη διαφάνεια των πολιτικών που εφαρμόζουν οι πλατφόρμες κατά της παραπληροφόρησης
εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα, στην αξιολόγηση επισημαίνονται ορισμένες αδυναμίες που οφείλονται
κυρίως στον αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα του κώδικα.

Η Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα αξιών και διαφάνειας, δήλωσε τα εξής: «Ο
κώδικας δεοντολογίας έχει αποδείξει ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες και ο διαφημιστικός τομέας
μπορούν να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης όταν
υπόκεινται σε δημόσιο έλεγχο. Ωστόσο, οι πλατφόρμες πρέπει να είναι περισσότερο υπόλογες και
υπεύθυνες· πρέπει να γίνουν πιο διαφανείς. Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε πέρα από τα μέτρα
αυτορρύθμισης. Η Ευρώπη βρίσκεται στην πλέον κατάλληλη θέση για να πρωτοστατήσει και να
προτείνει μέσα για μια πιο ανθεκτική και δίκαιη δημοκρατία σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο.»

Ο Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: « Η οργάνωση και η διασφάλιση
του χώρου ψηφιακών πληροφοριών που διαθέτουμε αποτελούν πλέον προτεραιότητα. Ο κώδικας
αποτελεί σαφές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να
συνεργάζονται αποτελεσματικότερα με τις τεχνολογικές επιχειρήσεις για να προσφέρουν πραγματικά
οφέλη στην κοινωνία μας. Πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο που θα επιτρέπει στην Ευρώπη να δρα
αποφασιστικά για την προάσπιση των συμφερόντων και των αξιών της. Η καταπολέμηση της
παραπληροφόρησης αποτελεί κοινή ευθύνη, την οποία πρέπει να αναλάβουν πλήρως ο τομέας της
τεχνολογίας και ο τομέας της διαφήμισης.»

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων (ERGA), συνεργάζεται με διαδικτυακές πλατφόρμες και διαφημιστικές
ενώσεις για να παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή των δεσμεύσεων που προβλέπονται στον
κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Η αξιολόγηση του κώδικα καλύπτει τους πρώτους
δώδεκα μήνες της εφαρμογής του. Η εφαρμογή αυτή είχε θετικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, αυξήθηκε
η λογοδοσία των πλατφορμών και ο δημόσιος έλεγχος των μέτρων που έλαβαν οι υπογράφοντες για
την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η ποιότητα των πληροφοριών που
δημοσιοποιούνται από τους υπογράφοντες τον κώδικα εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής και διάφορες
ελλείψεις περιορίζουν την αποτελεσματικότητα του κώδικα.

Οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν κατά την αξιολόγηση είναι οι ακόλουθες:

η απουσία σχετικών βασικών δεικτών επιδόσεων (ΒΔΕ) για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των πολιτικών που εφαρμόζουν οι πλατφόρμες για την αντιμετώπιση του
φαινομένου·

η έλλειψη σαφέστερων διαδικασιών, κοινού ορισμού και ακριβέστερων δεσμεύσεων·

η έλλειψη πρόσβασης σε δεδομένα που επιτρέπουν την ανεξάρτητη αξιολόγηση των
αναδυόμενων τάσεων και απειλών από την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο·

η έλλειψη διαρθρωμένης συνεργασίας μεταξύ των πλατφορμών και της ερευνητικής κοινότητας·

η ανάγκη συμμετοχής άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως από τον τομέα της διαφήμισης.

Εκθέσεις σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την καταπολέμηση της
παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό

Από την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού και της «πανδημίας της παραπληροφόρησης», η
Επιτροπή υιοθέτησε ισορροπημένη και σφαιρική ευρωπαϊκή προσέγγιση έναντι της σχετικής με τον
κορονοϊό παραπληροφόρησης στην κοινή ανακοίνωση, της 10ής Ιουνίου 2020, και βρίσκεται σε στενή
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επικοινωνία με τις πλατφόρμες που έχουν προσυπογράψει τον κώδικα δεοντολογίας, ώστε να
κατοχυρώσει την αποτελεσματική εφαρμογή των διασφαλίσεων του.

Οι πλατφόρμες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω τις επιδόσεις τους, σε σύγκριση
με ό,τι είχε επιτευχθεί προηγουμένως στο πλαίσιο του κώδικα. Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί έχουν
οδηγήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, δηλαδή σε αύξηση της σημασίας που
αποδίδεται σε έγκυρες πηγές πληροφοριών και στη διαθεσιμότητα νέων εργαλείων στους χρήστες,
ώστε να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα το διαδικτυακό περιεχόμενο και να καταγγέλλουν πιθανές
καταχρήσεις. Η κρίση είχε επίσης ως αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τους ελεγκτές
γεγονότων και τους ερευνητές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τον υποβιβασμό ή την αφαίρεση
περιεχομένου που ελέγχθηκε και αποδείχθηκε ψευδές ή παραπλανητικό και δυνητικά επιβλαβές για την
υγεία των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου, παράλληλα με την αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας, η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα
επίσης τις πρώτες εκθέσεις αναφοράς όσον αφορά τις δράσεις που ανέλαβαν μέχρι τις 31 Ιουλίου οι
υπογράφοντες τον κώδικα για την καταπολέμηση ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών σχετικά
με τον κορονοϊό. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες με σκοπό:

την προώθηση και προβολή έγκυρου περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών. Για
παράδειγμα, η Google Search έδωσε εξέχουσα θέση σε άρθρα που δημοσιεύτηκαν από
οργανισμούς ελέγχου γεγονότων της ΕΕ, τα οποία δημιούργησαν πάνω από 155 εκατομμύρια
εμφανίσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ενώ το LinkedIn έστειλε την «European Daily
rundown», μια συνοπτική παρουσίαση ειδήσεων από πεπειραμένο δημοσιογράφο, σε σχεδόν 10
εκατομμύρια ενδιαφερόμενα μέλη στην ΕΕ.

τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των χρηστών: το Facebook και το Instagram
κατηύθυναν πάνω από 2 δισεκατομμύρια άτομα σε πόρους που προέρχονται από υγειονομικές
αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΠΟΥ.

την ανίχνευση και παρεμπόδιση συμπεριφοράς χειραγώγησης: το Twitter έλεγξε πάνω
από 3,4 εκατομμύρια ύποπτους λογαριασμούς που εστιάζονταν σε συζητήσεις για τον κορονοϊό.

τον περιορισμό της διαφήμισης που συνδέεται με την παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό,
ώστε να αποτρέπεται η αξιοποίησή της από τους διαφημιστές. Όλες οι πλατφόρμες διευκόλυναν
τη δημοσίευση διαφημίσεων σχετικά με τον κορονοϊό που προέρχονταν από αρχές δημόσιας
υγείας και οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης.

Για να επιτύχει τους στόχους της κοινής ανακοίνωσης, η Επιτροπή θα συγκεντρώνει, σε μηνιαία βάση,
ειδικούς δείκτες από τις πλατφόρμες για να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο
των πολιτικών τους όσον αφορά τον περιορισμό της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης σχετικά με
την πανδημία του κορονοϊού.

Η Επιτροπή, με βάση τις δράσεις που απαριθμούνται στην κοινή ανακοίνωση και, παράλληλα, με την
κάλυψη των ελλείψεων που εντοπίστηκαν στη σημερινή αξιολόγηση του κώδικα, θα δώσει συνέχεια
στη σφαιρική της προσέγγιση υποβάλλοντας δύο συμπληρωματικές πρωτοβουλίες έως το τέλος του
έτους: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία και τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για
τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν περαιτέρω το έργο της ΕΕ με στόχο την
καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την προσαρμογή στις εξελισσόμενες απειλές και
προσπάθειες χειραγώγησης, τη στήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, τη
βελτίωση της ρύθμισης του χώρου ψηφιακών πληροφοριών, καθώς και την αναβάθμιση των βασικών
κανόνων για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες. Η δημόσια διαβούλευση για την πρώτη πρωτοβουλία
είναι σε εξέλιξη μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ενώ η διαβούλευση για τη δεύτερη πρωτοβουλία έληξε
νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ιστορικό

Η αξιολόγηση που δημοσιεύεται σήμερα υλοποιεί συγκεκριμένο σημείο δράσης του σχεδίου δράσης
κατά της παραπληροφόρησης, του Δεκεμβρίου 2018 , με το οποίο ανατέθηκε στην Επιτροπή η
διενέργεια συνολικής αξιολόγησης του κώδικα κατά την ολοκλήρωση της αρχικής δωδεκάμηνης
περιόδου εφαρμογής του. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που έχουν υπογράψει τον κώδικα (Google,
Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla και, από τον Ιούνιο του 2020 το TikTok) δεσμεύτηκαν να
εφαρμόσουν πολιτικές με στόχο:

1) τη μείωση των ευκαιριών για διαφημιστικές καταχωρίσεις και των οικονομικών κινήτρων για φορείς
που διασπείρουν την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο·

2) την ενίσχυση της διαφάνειας της πολιτικής διαφήμισης, με την επισήμανση των πολιτικών
διαφημίσεων και τη δημιουργία αποθετηρίων των εν λόγω διαφημίσεων με δυνατότητα αναζήτησης·

3) την ανάληψη δράσης κατά των κακόβουλων φορέων και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά
με τις τεχνικές χειραγώγησης που χρησιμοποιούν στις υπηρεσίες πλατφορμών με σκοπό να προωθούν
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τεχνητά τη διάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο και να παρέχουν τη δυνατότητα σε ορισμένα ψευδή
αφηγήματα να διαδίδονται με ταχύτητα φωτός·

4) τη δημιουργία τεχνολογικών χαρακτηριστικών που δίνουν έμφαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, ώστε
οι χρήστες να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερα μέσα και εργαλεία για να αξιολογούν με κριτικό
πνεύμα το διαδικτυακό περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση· και

5) τη συμμετοχή σε δραστηριότητες συνεργασίας με ελεγκτές γεγονότων και την ερευνητική κοινότητα,
συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο του κώδικα ζητήθηκε από τους υπογράφοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι
επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν τον διαφημιστικό κλάδο, να υποβάλουν έκθεση σχετικά με
την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους, βάσει ετήσιων εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, και να συνεργαστούν
με την Επιτροπή για την αξιολόγηση του κώδικα. Η αξιολόγηση που δημοσιεύεται σήμερα λαμβάνει
υπόψη αυτές τις ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητη
εταιρεία συμβούλων (Valdani, Vicari and Associates), μια έκθεση παρακολούθησης που εκπονήθηκε
από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων
(ERGA), και την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις εκλογές του 2019.
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Ενημερωτικό δελτίο

Ιστότοπος της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης (EU vs disinfo) - https://euvsdisinfo.eu/think-before-
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Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:
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