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Въпрос с искане за писмен отговор E-003428/2022
до Комисията
Член 138 от Правилника за дейността
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Относно: Широкомащабни проруски операции онлайн за дезинформация в Twitter и 
Facebook

Докладите на EU DisinfoLab1 разкриват широкомащабни операции за разпространение на 
проруска дезинформация онлайн в ЕС. Създадени са фалшиви версии на поне 17 новинарски 
медии, като „Гардиън“ и „Билд“, за да се разпространява проруска дезинформация. Фалшивите 
сайтове са хоствани на домейни с имена, подобни на тези на новинарските медии, и след това 
са популяризирани чрез платени реклами във Facebook. След това системите за препоръчване 
и мрежите от ботове са увеличили разпространението на тези фалшиви сайтове както в Twitter, 
така и във Facebook.

Това е само един пример за мащаба на съществуващата инфраструктура за подкопаване на 
истината, доверието и демокрацията; за поляризиране на обществото; и за разпространение 
на дезинформация. Фактът, че Facebook е получил 105 000 щатски долара за една кампания2, 
разкрива финансовите стимули, които силно са изкривили приоритетите на Facebook.

1. Счита ли Комисията, че подобни финансови стимули насърчават дружествата да спазват 
необвързващия Кодекс на ЕС за поведение във връзка с дезинформацията и може ли 
Комисията сериозно да коригира този баланс на стимулите?

2. Как Комисията може да предприеме действия във връзка с това явно нарушение на 
ангажиментите на дружествата съгласно Кодекса и как Законодателният акт за цифровите 
услуги ще ѝ позволи да се справи с манипулативните практики?

3. Как Комисията може да се намеси в тези основани на взаимодействие системи за 
препоръчване, които очевидно са податливи на манипулиране, поляризират нашите 
общества и представляват пряка заплаха за нашите демокрации?

1 https://www.disinfo.eu/wp-content/uploads/2022/09/Doppelganger.pdf
2 https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/09/CIB-Report_-China-Russia_Sept-2022-1-1.pdf, стр. 14.


