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Vec: Rozsiahle proruské dezinformačné operácie online na Twitteri a Facebooku

Správy EU DisinfoLab1 odhaľujú rozsiahle operácie na šírenie proruských dezinformácií na internete v 
EÚ. Na šírenie proruských dezinformácií boli vytvorené falošné verzie aspoň 17 spravodajských 
kanálov, ako napríklad Guardian a Bild. Falošné stránky boli umiestnené na podobných doménach 
ako majú spravodajské médiá a následne boli propagované prostredníctvom platených reklám na 
Facebooku. Odporúčacie systémy a siete botov potom šírili tieto falošné stránky na Twitteri aj 
Facebooku.

Toto je len jeden príklad rozsahu existujúcej infraštruktúry, ktorá oslabuje pravdu, dôveru a 
demokraciu, polarizuje spoločnosť a šíri dezinformácie. To, že Facebook dostal 105 000 USD za 
jednu kampaň2, znamená, že finančné stimuly výrazne skresľujú priority Facebooku.

1. Domnieva sa Komisia, že takéto finančné stimuly nabádajú spoločnosti, aby dodržiavali 
nezáväzný Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií, a vie Komisia zmysluplne upraviť túto 
rovnováhu stimulov?

2. Ako môže Komisia konať v prípade tohto jasného porušenia záväzkov spoločností podľa kódexu 
a ako akt o digitálnych službách umožní Komisii riešiť manipulatívne postupy?

3. Ako môže Komisia zasiahnuť do týchto odporúčacích systémov založených na interakcii, ktoré 
sú jednoznačne náchylné na manipuláciu, polarizujú naše spoločnosti a sú priamou hrozbou pre 
naše demokracie?

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, s. 14.


