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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно външната намеса, включително дезинформацията, във всички 
демократични процеси в Европейския съюз
(2020/2268(ΙΝΙ))

Европейският парламент,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално членове 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 и 52 от нея,

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи, и по-специално членове 8, 9, 10, 11, 13, 16 и 17 от нея, и Протокола към 
нея, и по-специално член 3 от него,

– като взе предвид съвместното съобщение от 5 декември 2018 г. на Комисията и на 
върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и 
политиката на сигурност, озаглавено „План за действие за борба с 
дезинформацията“ (JOIN(2018)0036), и съвместното съобщение от 14 юни 2019 г., 
озаглавено „Доклад относно изпълнението на Плана за действие за борба с 
дезинформацията“ (JOIN(2019)0012),

– като взе предвид Плана за действие за европейската демокрация 
(COM(2020) 0790),

– като взе предвид законодателния пакет в областта на цифровите услуги,

– като взе предвид Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г. и 
Насоките от 2021 г. за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с 
дезинформацията (COM(2021)0262),

– като взе предвид Специалния доклад № 09/2021 на Европейската сметна палата, 
озаглавен „Дезинформация, която засяга ЕС – въпреки предприетите действия, тя 
все още не е овладяна“,

– като взе предвид предложението на Комисията от 16 декември 2020 г. за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивостта на 
критичните субекти (COM(2020) 829) и предложеното приложение към 
директивата,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/452 на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 март 2019 г. за създаване на рамка за скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза1 (Регламента за скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции) и Насоките от март 2020 г. относно Регламента за скрининг на преки 
чуждестранни инвестиции (C(2020)1981),

1 OB L 79 I, 21.3.2019 г., стр. 1.
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– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и върховния представител 
на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност от 16 
декември 2020 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за киберсигурност за цифровото 
десетилетие“ (JOIN(2020) 0018),

– като взе предвид предложението на Комисията от 16 декември 2020 г. за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за високо общо 
ниво на киберсигурност в Съюза и за отмяна на Директива (ЕС) 2016/1148 
(COM(2020)0823),

– като взе предвид инструментариума на ЕС за мерки за ограничаване на риска по 
отношение на киберсигурността на 5G мрежите от март 2021 г.,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета 
от 17 април 2019 г. относно ENISA (Агенцията на Европейския съюз за 
киберсигурност) и сертифицирането на киберсигурността на информационните и 
комуникационните технологии, както и за отмяна на Регламент (ЕС) № 526/20132,

– като взе предвид своето решение от 18 юни 2020 г. относно създаването на 
специална комисия по въпросите на външната намеса, включително 
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз, 
нейните правомощия, числен състав и мандат3, прието съгласно член 207 от 
Правилника за дейността на Европейския парламент,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на специалната комисия по въпросите на външната 
намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в 
Европейския съюз (A9-0000/2021),

А. като има предвид, че външната намеса представлява сериозно нарушение на 
универсалните ценности и принципи, на които се основава Съюзът, като 
човешкото достойнство, свободата, равенството, солидарността, зачитането на 
правата на човека и основните свободи, демокрацията и върховенството на 
закона;

Б. като има предвид, че външната намеса, манипулирането на информация и 
дезинформацията представляват злоупотреба с основните свободи – със свободата 
на изразяване и свободата на информация, предвидени в член 11 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, и застрашават тези свободи, както и 
демократичните процеси в ЕС и неговите държави членки, като например 
провеждането на свободни и честни избори;

В. като има предвид, че всяко действие срещу външната намеса и манипулирането 
на информация трябва само по себе си да зачита основните свободи на изразяване 

2 ОВ L 151, 7.6.2019 г, стр. 15.
3 Приети текстове, P9_TA(2020)0161. 
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и на информация;

Г. като има предвид, че доказателствата показват, че злонамерени външни 
участници използват манипулирането на информация и други тактики за намеса, 
за да се намесят в демократичните процеси в ЕС; като има предвид, че тези атаки 
подвеждат и заблуждават гражданите, увеличават поляризацията и разделят 
обществото, влошават положението на уязвимите групи, нарушават почтеността 
на демократичните избори и референдуми и сеят недоверие към публичните 
власти и демокрацията;

Д. като има предвид, че тактиката на външна намеса е под формата на 
дезинформация и укриване на информация, но също така и под формата на 
манипулирането на платформи на социалните медии и рекламни системи, 
кибератаки, операции, свързани с хакване и изтичане на информация, заплахи и 
тормоз на журналисти, изследователи, политици и членове на организации на 
гражданското общество, прикрити дарения и заеми за политически партии, 
кампании, организации и медии, фалшиви или подставени медии и организации, 
заграбване на публични средства от елита и кооптиране, фалшиви самоличности, 
оказване на натиск за автоцензура, използване, представляващо злоупотреба, на 
исторически, религиозни и културни концепции, оказване на натиск върху 
образователни и културни институции, поемане на контрола над критична 
инфраструктура, оказване на натиск върху чуждестранни граждани, живеещи в 
ЕС, и шпионаж;

Е. като има предвид, че външната намеса е модел на поведение, който заплашва или 
има потенциала да окаже неблагоприятно въздействие върху ценностите, 
процедурите и политическите процеси; като има предвид, че такава намеса има 
манипулативен характер и се извършва умишлено и координирано; като има 
предвид, че лицата, отговорни за тази намеса, включително техните 
пълномощници в рамките на и извън собствената им територия, могат да бъдат 
държавни или недържавни участници; като има предвид, че използването от 
външни участници на вътрешни пълномощници и сътрудничеството с вътрешни 
съюзници размива границата между външна и вътрешна намеса;

Ж. като има предвид, че е необходимо да се постигне съгласие между единомислещи 
партньори относно общи определения на външната намеса, за да се установят 
международни норми и стандарти;

Необходимост от координирана стратегия на ЕС срещу външна намеса 

З. като има предвид, че опитите за външна намеса се увеличават и стават все по-
усъвършенствани;

И. като има предвид, че е задължение на ЕС и неговите държави членки да 
защитават всички граждани от опити за външна намеса; като има предвид обаче, 
че изглежда, че ЕС и неговите държави членки нямат подходящи и достатъчни 
средства, за да могат по-добре да предотвратяват, откриват и противодействат на 
тези заплахи;

Й. като има предвид, че съществува обща липса на осведоменост сред много от 
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създателите на политики и гражданите като цяло относно реалността на тези 
въпроси, което може неволно да допринесе за появяването на допълнителни 
уязвимости;

К. като има предвид, че наблюдението на положението с външната намеса в реално 
време от институционални органи и независими проверители на факти е от 
решаващо значение, така че да се предприемат подходящи действия не само за 
предоставяне на информация относно продължаващите злонамерени атаки, но и 
за тяхното противодействие;

Л. като има предвид, че устойчивостта на гражданите на ЕС срещу външна намеса и 
манипулиране на информация изисква дългосрочен и обхващащ цялото общество 
подход;

М. като има предвид, че е необходимо да се осъществява сътрудничество и 
координация на всички административни равнища и сектори, за да се установят 
уязвимостите, да се открият атаките и те да се отстранят;

Изграждане на устойчивост на ЕС чрез ситуационна осведоменост, медийна 
грамотност и образование

Н. като има предвид, че ситуационната осведоменост е първата стъпка към борбата с 
манипулирането на информация и намесата;

О. като има предвид, че висококачествените, устойчиво финансирани и независими 
новинарски медии и професионалната журналистика са от съществено значение за 
свободата на медиите и плурализма и върховенството на закона и следователно са 
стълб на демокрацията; като има предвид, че професионалните медии и 
традиционната журналистика, като качествени източници на информация, са 
изправени пред тези времена на предизвикателства в цифровата ера; като има 
предвид, че въпреки целия напредък, постигнат в повишаването на ситуационната 
осведоменост, много хора, включително създателите на политики и държавните 
служители, работещи в потенциално целевите области, все още не са наясно с 
рисковете, свързани с външната намеса, и това как те да бъдат избегнати;

П. като има предвид, че различните заинтересовани страни и институции използват 
различни методологии и определения, за да анализират външната намеса – всички 
с различна степен на разбираемост, и като има предвид, че тези различия могат да 
попречат на извършването на съпоставимо наблюдение, анализиране и оценяване 
на нивото на заплаха, което затруднява съвместните действия;

Р. като има предвид, че е необходимо да се допълни терминологията, която е 
насочена към съдържанието, като например фалшивите новини и 
дезинформацията, с терминология, която е насочена към поведението, за да се 
опише адекватно проблемът;

С. като има предвид, че обучението по медийна и цифрова грамотност и 
повишаването на осведомеността са важни инструменти за повишаване на 
устойчивостта на гражданите срещу опитите за намеса в информационното 
пространство;
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Т. като има предвид, че манипулирането на информация може да приеме много 
форми, като например разпространение на дезинформация, изкривяване на факти 
и представяне на мнение, неразкриване на определена информация или мнения, 
изваждане на информация от контекста, популяризиране на някои мнения за 
сметка на други и тормоз на хората, за да ги накара да замълчат;

У. като има предвид, че всяка част от обществото и всеки индивид имат важна роля, 
за да спрат разпространението на дезинформация и да предупредят хората в 
техните среди, които са изложени на риск;

Ф. като има предвид, че когато дезинформацията започне да се разпространява, е 
важно да съществува лесен достъп до основана на факти информация;

Х. като има предвид, че е необходимо бързо да се откриват опитите за манипулиране 
на информационната сфера, за да се противодейства на тях;

Ц. като има предвид, че дезинформацията процъфтява при поляризирани и 
емоционални дебати, като се използват слабите места и пристрастията сред 
обществото и отделните хора, и като има предвид, че дезинформацията изкривява 
обществения дебат около изборите и други демократични процеси и може да 
затрудни информирания избор на гражданите;

Ч. като има предвид, че онлайн платформите могат да бъдат евтини и лесни 
инструменти за тези, които се занимават с манипулиране на информация и други 
видове намеса, като например разпространение на омраза и тормоз, заглушаване 
на опонентите, шпионаж или разпространение на дезинформация;

Външна намеса чрез използване на онлайн платформи

Ш. като има предвид, че сме свидетели на продължаващи кампании за намеса и 
манипулиране на информация, насочени към всичките мерки срещу 
разпространението на COVID-19, включително ваксинацията в целия ЕС, и че 
онлайн платформите са имали много ограничен успех в борбата с тях;

Щ. като има предвид, че онлайн платформите контролират потока от информация и 
реклама онлайн; като има предвид, че платформите проектират и използват 
алгоритми за контрол на тези потоци, и като има предвид, че платформите 
споделят много малко или никаква информация за проектирането, използването и 
въздействието на тези алгоритми;

АА. като има предвид, че много продавачи, регистрирани в ЕС, продават фалшиви 
харесвания, коментари и споделяния на публикации на всеки участник, който 
желае изкуствено да увеличи видимостта си онлайн; като има предвид, че е почти 
невъзможно да се установят случаите на законно използване на тези услуги, 
докато случаите на вредно използване включват манипулиране на избори, 
насърчаване на измами, отрицателни отзиви за продукти на конкуренти и 
измамване на рекламодатели;

АБ. като има предвид, че на социалните платформи, цифровите устройства и 
приложения се събират и съхраняват огромни количества много подробни лични 
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и често чувствителни данни за всеки потребител; като има предвид, че такива 
данни се продават на пазара на данни; като има предвид, че изтичането на данни 
се случва многократно; като има предвид, че тези бази данни биха могли да бъдат 
златна мина за злонамерени участници, които искат целево да се насочат към 
определени групи или индивиди;

АВ. като има предвид, че избирането да не се споделят данни обикновено е тромав и 
отнемащ много време вариант в сравнение с избирането на варианта да се 
споделят данните;

АГ. като има предвид, че онлайн платформите са интегрирани в по-голямата част от 
живота ни и могат да окажат огромно въздействие върху нашето мислене и 
поведение, например когато става въпрос за предпочитания или поведение при 
гласуване;

АД. като има предвид, че е многократно съобщавано, че механизмите за поддържане 
на алгоритми, проектирани да увеличат максимално ангажираността, се използват 
за насърчаване на поляризиращо и радикализиращо съдържание;

АЕ. като има предвид, че разпространението на дълбинно фалшифицирани аудио и 
видео материали може да се превърне в непрекъснато нарастващ проблем;

АЖ. като има предвид, че системите за саморегулиране, като например Кодексът за 
поведение във връзка с дезинформацията от 2018 г., са довели до подобрения, но 
оставят твърде много възможности на платформите да не правят нищо или да 
правят много малко за борба с намесата в техните системи;

АЗ. като има предвид, че настоящите санкции, които заплашват онези, които 
използват платформите за злоупотреба, не са достатъчно строги, за да ги 
възпират;

АИ. като има предвид, че платформите отделят значително по-малко ресурси за 
съдържание на по-слабо говоримите езици и дори за широко говоримите езици, 
различни от английския, в сравнение със съдържанието на английски език;

АЙ. като има предвид, че действията или лисата на действия на платформите не могат 
да бъдат обжалвани от засегнатата организация или физическо лице;

АК. като има предвид, че през последните месеци няколко големи участници се 
подчиниха на правилата за цензура, например по време на руските парламентарни 
избори през септември 2021 г., когато Google и Apple премахнаха приложенията 
за интелигентно гласуване от магазините си в Русия;

АЛ. като има предвид, че липсата на прозрачност по отношение на алгоритмичните 
избори на платформите правят почти невъзможно валидирането на твърденията 
на платформите за това какво те правят за противодействие на манипулирането на 
информация и намесата.

AM. като има предвид, че огромно количество онлайн реклами от реномирани марки 
попадат на уебсайтове, хостващи реч на омразата и дезинформация, без знанието 



PR\1241458BG.docx 9/41 PE695.147v01-00

BG

или съгласието на рекламодателите;

Критична инфраструктура и стратегически сектори 

АН. като има предвид, че управлението на заплахи за критичните инфраструктури, 
особено когато е част от синхронизирана, злонамерена хибридна стратегия, 
изисква координирани, съвместни усилия в различни сектори, на различни 
равнища – на равнището на ЕС и на национално, регионално и местно равнище – 
и по различно време;

AO. като има предвид, че Комисията предложи нова директива за повишаване на 
устойчивостта на критичните субекти, предоставящи основни услуги в ЕС, които 
включват предложен списък на нови типове критични инфраструктури; като има 
предвид, че списъкът на услугите ще бъде посочен в приложението към 
директивата;

АП. като има предвид, че нарастващата глобализация на разделението на труда и 
производствените вериги доведе до недостиг на производство и умения в ключови 
сектори в Съюза; като има предвид, че това доведе до високата зависимост на ЕС 
от вноса от чужбина на много основни продукти и първични активи;

АР. като има предвид, че преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) – инвестиции от 
трети държави – в стратегически сектори в ЕС са повод, пораждащ все по-голямо 
безпокойство през последните години;

Скрито финансиране на политически дейности от външни донори 

АС. като има предвид, че съществуват солидни доказателства, които показват, че 
външни участници активно са се намесвали и се намесват в демократичното 
функциониране на ЕС и неговите държави членки, особено по време на 
провеждането на избори и референдуми, чрез операции за скрито финансиране;

АТ. като има предвид, например, че Русия, Китай и други авторитарни режими са 
насочили повече от 300 милиона щатски долара в 33 държави с цел намеса в 
демократичните процеси, като тази тенденция очевидно се ускорява. като има 
предвид, че половината от тези случаи са свързани с действията на Русия в 
Европа.

АУ. като има предвид, че тези операции са насочени към финансиране на европейски 
политически партии или движения, насочени към задълбочаване на обществената 
фрагментация и подкопаване на легитимността на европейските и националните 
публични власти;

АФ. като има предвид, че избирателните закони, и по-специално разпоредбите относно 
финансирането на политически дейности, не са хармонизирани на равнището на 
ЕС и поради това допускат непрозрачни методи на финансиране от външни 
участници чрез различни правила, които създават много вратички и законни или 
незаконни практики в рамките на ЕС;

АХ. като има предвид, че политическата реклама онлайн не подлежи на правилата, 
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приложими за политическата реклама офлайн;

АЦ. като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 от 22 октомври 
2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и 
на европейските политически фондации4 в момента е в процес на преразглеждане 
с цел постигането на по-голямо равнище на прозрачност от гледна точка на 
финансирането на политически дейности.

Киберсигурност и устойчивост срещу кибератаки

AЧ. като има предвид, че честотата на кибератаките нараства през последните години; 
като има предвид, че няколко кибератаки, като например глобалните кампании за 
фалшиви електронни писма, насочени към стратегически структури за съхранение 
на ваксини, и кибератаките срещу Европейската агенция по лекарствата (EMA) и 
норвежкия парламент, също са проследени до подкрепяни от държави хакерски 
групи, предимно свързани с правителствата на Русия и Китай.

АШ. като има предвид, че настоящият капацитет за справяне с киберзаплахите е 
ограничен поради недостига на човешки и финансови ресурси;

АЩ. като има предвид, че разпокъсаните възможности и стратегии на Съюза в сферата 
на кибертехнологиите се превръщат във все по-голям проблем.

БА. като има предвид, че широкомащабни и незаконни програми за наблюдение са 
използвани от външни държавни участници, като са целево насочени специално 
към журналисти, активисти за правата на човека и политици, включително 
европейски държавни глави;

Защита на институциите на ЕС

ББ. като има предвид, че децентрализираният и многонационален характер на 
институциите на ЕС може да се използва от злонамерени външни участници, 
които искат да сеят разделение в ЕС;

БВ. като има предвид, че е необходимо да бъдат въведени подходящи процедури за 
управление на кризи преди настъпването на кризите;

БГ. като има предвид, че скорошните кибератаки бяха насочени към няколко 
институции на ЕС, което подчертава необходимостта от силно 
междуинституционално сътрудничество по отношение на откриването, 
наблюдението и споделянето на информация по време на кибератаки и/или с 
оглед на тяхното предотвратяване;

Намеса чрез заграбване на публични средства от елита, националните диаспори и 
университетите 

БД. като има предвид, че редица бивши европейски политици и държавни служители 

4 ОВ L 317, 4.11.2014 г, стр. 1.
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на високо равнище са наети на работа или избрани за сътрудници от 
чуждестранни дружества, контролирани от държави, извършващи злонамерена 
намеса в рамките на ЕС, в замяна на техните знания за сметка на интересите на 
ЕС и на неговите държави членки;

БЕ. като има предвид, че две държави са особено активни в областта на заграбването 
на публични средства от елита и кооптирането, а именно Русия и Китай, като 
например бившият германски канцлер Герхард Шрьодер и бившият премиер на 
Финландия Пааво Липонен, които се присъединиха към „Газпром“, за да ускорят 
процеса на кандидатстване за „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, бившият 
австрийски министър на външните работи Карин Кнайсл, която беше назначена за 
член на борда на “Роснефт, бившият министър-председател на Франция Франсоа 
Фийон, който беше назначен за член на борда на „Zaroubejneft“, бившият 
министър-председател на Франция Жан-Пиер Рафарен, който е активно 
ангажиран с насърчаването на китайските интереси във Франция, и бившият 
чешки член на Комисията Стефан Фюле, който е работил за „CEFC China Energy“;

БЖ. като има предвид, че стратегиите за икономическо лобиране могат да бъдат 
съчетани с цели, свързани с външната намеса;

БЗ. като има предвид, че контролирането на националните диаспори, живеещи на 
територията на ЕС, представлява важен елемент от стратегиите за външна намеса;

БИ. като има предвид, че различни държавни участници, като правителството на 
Русия и Комунистическата партия на Китай, се опитват да увеличат влиянието си, 
използвайки културни, образователни (например чрез безвъзмездни средства и 
стипендии) и религиозни институти;

БЙ. като има предвид, че има доказателства за руска намеса и манипулиране на 
информация онлайн в много либерални демокрации по света, включително, но не 
само, в референдума за Брексит в Обединеното кралство и президентските избори 
във Франция и САЩ, и практическа подкрепа за крайно десни и други радикално 
настроени сили и участници в цяла Европа, включително, но не само, във 
Франция, Германия, Италия и Австрия; като има предвид, че скорошните 
констатации относно близките и редовни контакти между руски официални лица 
и представители на група каталонски сепаратисти в Испания изискват 
задълбочено разследване, предвид постоянните опити на Русия да използва всеки 
въпрос, който може, за да насърчава вътрешната дестабилизация и разединение в 
ЕС;

БК. като има предвид, че бяха отворени над 500 центъра „Конфуций“ по целия свят, 
включително около 200 в Европа, а институтите „Конфуций“ и класните стаи 
„Конфуций“ се използват от Китай като инструмент за намеса в рамките на ЕС;

Възпиране и колективни санкции 

БЛ. като има предвид, че понастоящем ЕС и неговите държави членки нямат 
специален режим на санкции, свързани с кампаниите за външна намеса и 
дезинформация, организирани от външни държавни участници, което означава, че 
тези участници могат спокойно да предположат, че кампаниите им за 
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дестабилизация, насочени срещу ЕС, няма да доведат до последствия;

БМ. като има предвид, че ЕС следва да засили инструментите си за възпиране, така че 
злонамерените външни участници да заплатят цената за решенията си и да си 
понесат последствията;

Глобално и многостранно сътрудничество

БН. като има предвид, че злонамерените действия, дирижирани от чуждестранни 
авторитарни режими, понастоящем засягат много различни демократични 
държави по света;

БО. като има предвид, че все още липсват общо разбиране и общи определения сред 
единомислещи партньори по отношение на естеството на въпросните заплахи;

БП. като има предвид, че е необходимо глобално сътрудничество между 
единомислещи партньори по отношение на справянето със случаите на външна 
злонамерена намеса;

Необходимост от координирана стратегия на ЕС срещу външна намеса

1. изразява дълбока загриженост от нарастващия брой и все по-сложния характер на 
опитите за външна намеса и манипулиране на информация, насочени към всички 
части на демократичното функциониране на Европейския съюз и неговите 
държави членки;

2. призовава Комисията да предложи, а съзаконодателите и държавите членки да 
подкрепят, многослойна и междусекторна стратегия, както и да предоставят 
достатъчно финансови ресурси, насочени към осигуряването на ЕС и на неговите 
държави членки на подходящи политики за устойчивост и инструменти за 
възпиране, които да им позволят да се справят с всички хибридни заплахи и 
атаки, организирани от чужди държави; счита, че тази стратегия следва да се 
основава на: 1 – общи определения, критична и последваща оценка на 
въздействието на приетото до момента законодателство, както и разбиране и 
ситуационна осведоменост относно разглежданите въпроси, 2 – конкретни 
политики, позволяващи изграждането на устойчивост сред гражданите на ЕС в 
съответствие с демократичните ценности, 3 – подходящи способности за справяне 
в случаи на смущения и 4 - дипломатически и възпиращи отговори в глобален 
контекст;

3. подчертава, че всички мерки за предотвратяване, откриване и противодействие на 
външната намеса трябва да бъдат разработени по начин, по който се зачитат и 
насърчават основните права, включително зачитането на личния живот и 
свободата на мисълта, изразяването и информацията;

4. счита, че тази стратегия следва да се основава на подход, основан на риска, 
обхващащ цялото общество и цялото правителство и включващ по-специално 
следните области:

a) изграждане на устойчивост на ЕС чрез ситуационна осведоменост, медийна 
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грамотност и образование;

б) външна намеса чрез използване на онлайн платформи;

в) критична инфраструктура и стратегически сектори;

г) скрито финансиране на политически дейности от външни донори;

д) киберсигурност и устойчивост на кибератаки;

е) защита на институциите на ЕС;

ж) намеса чрез заграбване на публични средства от елита, националните 
диаспори и университетите;

з) възпиране и колективни санкции;

и) глобално и многостранно сътрудничество;

5. призовава по-специално ЕС да увеличи ресурсите и средствата, разпределяни за 
органи и организации, които са натоварени с наблюдението и повишаването на 
осведомеността относно сериозността на заплахите, включително 
дезинформацията, за да се засили защитата на стратегическите интереси и 
инфраструктура на ЕС и неговите държави членки и да се изгради международно 
сътрудничество с единомислещи партньори, които са изправени пред подобни 
предизвикателства;

6. изразява загриженост относно огромната липса на осведоменост за сериозността 
на настоящите заплахи, породени от чуждестранни авторитарни режими, които са 
насочени към всички равнища и сектори на европейското общество и които имат 
за цел подкопаване на легитимността на публичните органи и задълбочаване на 
политическата и социалната фрагментация;

7. изразява загриженост относно липсата на подходящи и достатъчни мерки за 
предотвратяване, откриване и противодействие на тези опити за намеса, което 
прави намесата привлекателна тактика за злонамерени участници, тъй като 
рисковете от санкциониране или дори от забелязване на намесата са много малки;

8. настоятелно призовава Комисията да включи гледна точка, свързана с външната 
намеса и манипулирането на информация от външни участници, в 
предварителната оценка на въздействието, извършвана преди представянето на 
нови предложения; предлага Комисията също така да извършва редовни прегледи 
на устойчивостта, в които да оценява развитието на заплахите и тяхното 
въздействие върху действащите законодателни актове и политики;

9. призовава Комисията да анализира наскоро създадените национални структури, 
като например Националната координационна служба на Австралия за борба с 
външната намеса, Финландския комитет по сигурността, който помага на 
правителството и министерствата, Шведската агенция за гражданска защита, 
новата Агенция за психологическа отбрана и Националния китайски център и 
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новата Национална агенция на Франция „Viginum“, за да види кои най-добри 
практики биха могли да бъдат приложени на равнището на ЕС;

10. изразява загриженост относно многото пропуски и вратички в действащите 
законодателни актове и политики на равнището на ЕС и на национално равнище, 
предназначени за откриване, предотвратяване и противодействие на намесата;

11. призовава Комисията да създаде механизъм на ЕС, предназначен за внимателен 
анализ на съществуващите законодателни актове и политики, за да се установят 
пропуските, които биха могли да бъдат използвани от злонамерени участници, и 
бързо да се предложат начини за отстраняването на тези пропуски; подчертава, че 
тази структура следва да си сътрудничи с другите институции на ЕС и държавите 
членки на национално, регионално и местно равнище и да улеснява обмена на 
най-добри практики;

12. призовава на всички равнища и във всички сектори на европейското общество да 
се създадат системи, които да направят организациите и гражданите по-устойчиви 
на външна намеса и които да могат да откриват атаките своевременно и да им 
противодействат възможно най-ефективно;

Изграждане на устойчивост на ЕС чрез ситуационна осведоменост, медийна 
грамотност и образование

13. подчертава, че институциите на ЕС и държавите членки се нуждаят от стабилни и 
надеждни системи за откриване, анализиране, проследяване и „картографиране“ 
на случаите на опити на външни държавни и недържавни участници да се намесят 
в демократичните процеси, за да се добие ситуационна осведоменост и ясно 
разбиране за типа поведение, което ЕС и неговите държави членки трябва да 
възпрат и предотвратят;

14. подчертава, че е също толкова важно прозренията от този анализ да не остават в 
рамките на групите от специалисти по външна намеса, а да бъдат споделяни с 
широката общественост, и по-специално с хората, изпълняващи чувствителни 
функции, така че всеки да е наясно с моделите на заплаха и да може да избегне 
рисковете;

15. подчертава, че е необходимо да се разработи обща методология за развиване на 
ситуационна осведоменост, събиране на системни доказателства и откриване на 
случаите на манипулиране на информационната среда, както и стандарти за 
техническо вменяване на отговорност;

16. подчертава необходимостта ЕС, в сътрудничество с държавите членки и 
глобалните партньори, да разработи концептуално определение на понятието 
„заплаха от намеса“; подчертава, че това определение трябва да отразява 
тактиките, техниките и процедурите, които описват моделите на поведение на 
участниците в заплахите, които виждаме в наши дни;

17. призовава институциите на ЕС да доразвият важната работа на Отдела за 
стратегически комуникации (StratCom) на Европейската служба за външна 
дейност (ЕСВД) с неговите работни групи, Центъра на ЕС за анализ на 
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информация (INTCEN на ЕС) и неговото звено за синтез на информацията за 
хибридните заплахи, Системата за бързо предупреждение, установеното 
сътрудничество на административно равнище между ЕСВД, Комисията и 
Парламента, ръководената от Комисията мрежа срещу дезинформацията, 
административната работна група на Парламента срещу дезинформацията и 
продължаващото сътрудничество с НАТО, Г-7, гражданското общество и частния 
промишлен сектор, когато става въпрос за сътрудничество в областта на 
разузнаването, анализа, споделянето на най-добри практики и повишаването на 
осведомеността относно външната намеса и манипулирането на информацията от 
външни участници;

18. подчертава необходимостта от засилване на усилията за наблюдение много преди 
провеждането на избори или други важни политически процеси;

19. призовава държавите членки да използват пълноценно тези ресурси, като 
споделят съответните разузнавателни данни и активно участват в Системата за 
бързо предупреждение; счита, че сътрудничеството в анализа и разузнаването 
трябва да бъде засилено в още по-голяма степен;

20. приветства идеята на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен за 
създаване на Съвместен център за ситуационна осведоменост, като същевременно 
се очаква допълнително изясняване на неговата структура и мисия; подчертава, че 
такъв център ще изисква активното сътрудничество със службите на Комисията, 
ЕСВД, Съвета и Парламента;

21. припомня необходимостта от осигуряването на ЕСВД на мандат и на 
необходимите ресурси за наблюдение и справяне със случаите на манипулиране 
на информация и намеса извън регионите, които понастоящем са обхванати от 
трите целеви групи, като се прилага подход, основан на риска; призовава спешно 
за разгръщането на адекватни способности от страна на ЕСВД за справяне с 
идващите от Китай случаи на манипулиране на информация и намеса; подчертава 
освен това необходимостта от значително повишаване на експертния и езиковия 
капацитет по отношение на Китай и други стратегически важни региони както в 
ЕСВД, така и в институциите на ЕС като цяло;

22. подчертава значението на независимите журналисти, проверители на факти и 
изследователи за оживения и свободен демократичен дебат; приветства 
инициативи за обединяване, обучение и друга подкрепа на организациите на 
независимите журналисти, проверители на факти и изследователи в цяла Европа, 
и по-специално в най-застрашените региони, като например Европейската 
обсерватория за цифрови медии;

23. оценява високо крайно необходимите изследвания и многото творчески и 
успешни медийни инициативи и инициативи за цифрова грамотност и за 
повишаване на осведомеността, осъществявани от отделни лица, училища, 
университети, медийни организации, обществени институции и организации на 
гражданското общество;

24. призовава за надеждни и устойчиви източници на публично финансиране за 
независимите проверители на факти, изследователи, качествени медии и 
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журналисти, и неправителствени организации, които да разследват случаите на 
манипулиране на информация и намеса, да насърчават медийната грамотност и 
други средства за овластяване на гражданите и да проучват как да се измерва 
пълноценно ефективността на обучението за медийна грамотност, повишаването 
на осведомеността, развенчаването на заблуди и стратегическата комуникация; 
подчертава, че няколко държави по света предприемат стъпки, за да гарантират, 
че медиите разполагат с достатъчни финансови ресурси; приветства във връзка с 
това новите възможности за финансиране на медийната грамотност в програмата 
„Творческа Европа“ за периода 2021 – 2027 г.;

25. подчертава необходимостта от предоставяне на обществеността на анализи, 
доклади за инциденти и разузнавателна информация по отношение на 
манипулирането на информация и намесата; поради това предлага създаването на 
публично хранилище с ключова информация, която да е на разположение на 
всички езици на ЕС;

26. призовава всички държави членки да включат медийната и цифровата грамотност, 
както и критичното мислене и общественото участие в учебните си програми – от 
обучението в ранна детска възраст до обучението за възрастни, включително 
обучението за учители и изследователи;

27. призовава институциите на ЕС и държавите членки, на всички административни 
равнища, да установят секторите, изложени на риск от опити за намеса, и да 
осигурят редовно обучение и упражнения за служителите, работещи в тези 
сектори, за това как да откриват и избягват опитите за намеса, както и подчертава, 
че за тези усилия от полза би било наличието на установен от ЕС стандартизиран 
формат; препоръчва въвеждащо обучение да се предлага и на всички държавни 
служители; приветства във връзка с това обучението, предлагано на членовете и 
служителите от администрацията на Парламента; препоръчва това обучение да 
бъде доразвито;

28. подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността относно явлението 
„манипулиране на информация и намеса“, приветства инициативите, предприети 
от ЕСВД, Комисията и администрацията на Парламента, като например 
провеждането на обучения и събития за повишаване на осведомеността за 
журналисти, учители, влиятелни личности, студенти и посетители, както офлайн, 
така и онлайн, в Брюксел и други столици на ЕС, и препоръчва тяхното 
доразвиване;

29. призовава държавите членки, администрацията на ЕС и организациите на 
гражданското общество да споделят най-добри практики за обучение по медийна 
грамотност и повишаване на осведомеността, както се изисква в Директивата за 
аудиовизуалните медийни услуги; призовава Комисията да организира тези 
обмени в сътрудничество с Експертната група по медийна грамотност;

30. призовава ЕС и неговите държави членки да прилагат целеви програми за 
повишаване на осведомеността и медийна грамотност, насочени към диаспорите и 
малцинствата, както и призовава Комисията да създаде система за лесно 
споделяне на материали на малцинствени езици, за да се намалят разходите за 
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превод и да се достигне до възможно най-много хора;

31. призовава Комисията да предложи стратегия за медийна грамотност със 
специален акцент върху борбата с манипулирането на информация;

32. подчертава значението на стратегическата комуникация за противодействие на 
най-често срещаните антидемократични концепции; подчертава, че всички 
демократични организации трябва да защитават демокрацията и да имат обща 
отговорност да общуват с гражданите, като използват предпочитаните от тях 
езици и платформи;

33. изразява загриженост относно разпространението на чужда държавна пропаганда, 
идваща от Москва и Пекин, която се превежда на местни езици, например в 
медийно съдържание, спонсорирано от RT, „Спутник“ или Китайската 
комунистическа партия, прикрито като журналистика, и се разпространява във 
вестници; изразява загриженост относно това как тези концепции са се 
разпространили в истински журналистически произведения;

34. изразява дълбока загриженост относно тормоза и заплахите срещу журналисти и 
призовава Комисията бързо да представи конкретни и амбициозни предложения 
относно безопасността на журналистите и медийните специалисти, както е 
обявено в Плана за действие за европейската демокрация;

35. подчертава необходимостта от включването на местни и регионални лица, 
вземащи решения, отговарящи за стратегическите решения в областите, които 
попадат в обхвата на тяхната компетентност, като например инфраструктурата, 
киберсигурността, културата и образованието; подчертава, че местните и 
регионалните политици и органи често пъти могат да установят обезпокоителните 
развития на ранен етап, и подчертава, че често са необходими местни знания, за 
да се установят и приложат подходящи мерки за противодействие;

36. препоръчва на държавите членки да създадат канали за комуникация, към които 
дружествата, НПО и физическите лица могат да се обърнат, ако станат жертва на 
манипулиране на информация или намеса; призовава държавите членки да 
подкрепят тези, които са жертви на атаки или са подложени на натиск;

Външна намеса чрез използване на онлайн платформи

37. подчертава, че свободата на изразяване не трябва да се тълкува погрешно като 
свобода да се извършват онлайн дейности, които са незаконни офлайн, като 
тормоз, шпионаж и заплахи; подчертава, че платформите трябва не само да 
спазват закона, но и да изпълняват реда и условията, които обещават на своите 
потребители;

38. подчертава необходимостта преди всичко от значително по-голяма прозрачност 
по отношение на операциите, извършвани от онлайн платформите;

39. призовава за регламентиране, за да се задължат платформите да изпълняват 
своята част от задълженията си за намаляване на манипулирането на информация 
и намесата, например чрез използване на етикети, които показват истинските 
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автори зад профилите, контролиране на профили, които редовно се използват за 
разпространение на дезинформация или които редовно нарушават условията на 
платформата, заличаване на неавтентични профили, използвани за координирани 
кампании за намеса, или прекратяване на възможността за получаване на приходи 
от сайтове, разпространяващи дезинформация;

40. приветства предложеното преразглеждане на Кодекса на ЕС за поведение във 
връзка с дезинформацията и предложенията за Законодателен акт за цифровите 
услуги, Законодателен акт за цифровите пазари и други мерки, свързани с Плана 
за действие за европейската демокрация; препоръчва при окончателното четене на 
тези текстове да се вземат предвид аспектите, изложени в останалата част на този 
раздел;

41. призовава за задължителни правила на ЕС за ограничаване на количеството 
данни, които платформите могат да съхраняват за потребителите и ограничаване 
на периода, през който могат да се използват тези данни, особено за платформите 
и приложенията, използващи много лични и/или чувствителни данни, като 
например приложенията в областта на съобщенията, здравеопазването, финансите 
и запознанствата и малките дискусионни групи, както и призовава за отделянето 
на различните функции на платформите, за да се намали количеството налична 
информация за всяко отделно лице, както и за това да се направи еднакво лесно за 
потребителите да се съгласят или да не се съгласят със съхранението и 
споделянето на данни; призовава за забрана на ЕС на микротаргетирането за 
политически или тематично ориентирани реклами;

42. призовава за обвързващи правила на ЕС, за да се изиска от платформите редовно 
да установяват, оценяват и смекчават рисковете от манипулиране на информация 
и намеса, които използването на техните услуги носи, да се задължат 
платформите да създадат системи за наблюдение на начина, по който се използват 
техните услуги, поне на всички официални национални и регионални езици, с цел 
откриване на случаите на манипулиране на информация и намеса и сигнализиране 
на отговорните органи за предполагаема намеса, както и призовава за увеличаване 
на разходите за участници, които правят възможно игнорирането на подобни 
действия, улеснявани от техните системи;

43. призовава за регламентирането на услугите, които предлагат инструменти и 
услуги за манипулиране на социалните медии; подчертава, че това 
регламентиране трябва да се основава на задълбочена оценка на настоящите 
практики и свързаните с тях рискове;

44. подчертава като цяло необходимостта от прозрачност по отношение на реалните 
физически или юридически лица, които стоят зад определено онлайн съдържание 
и определени профили; призовава платформите да въведат механизми за 
откриване и заличаване на фалшиви профили, свързани с координирани операции 
за оказване на влияние. подчертава, че исканията за доказателства трябва да 
позволяват анонимност на лицата в уязвимо положение (напр. на лицата, 
сигнализиращи за нередности, или на дисидентите и политическите опоненти на 
автократичните режими) и да осигуряват възможност за сатирични и 
хумористични концепции;
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45. подчертава, че по-голямата отговорност за премахване на незаконно и опасно 
съдържание не трябва да води до произволното премахване на законно 
съдържание; настоятелно призовава за предпазливост по отношение на пълното 
заличаване на профилите на реални физически лица;

46. призовава за задължителни правила, които да изискват от платформите да 
създават лесно достъпни комуникационни канали за хора или организации, които 
искат да подадат сигнал за злоупотреба или съмнение за намеса или 
манипулиране, и да въведат процедури за обжалване, както за жертвите на 
съдържание, публикувано онлайн, така и за лицата или организациите, засегнати 
от решение за етикетиране, ограничаване на видимостта до, забраняване на 
достъпа до или прекратяване на профили, или за ограничаване на достъпа до 
приходи от реклама;

47. призовава за правила, които да направят онлайн процедурите прозрачни, като 
например задължаването на платформите да създават публични и лесно достъпни 
за търсене архиви на онлайн реклами и да предоставят съдържателен достъп до 
информация относно проектирането, използването и въздействието на 
алгоритмите и данните на индивидуално равнище на доказани анализатори, 
свързани с академични институции, журналисти, организации на гражданското 
общество и международни организации, представляващи обществения интерес;

48. призовава платформите да коригират равновесието между продиктуваната от 
бизнес мотиви необходимост да насърчават ползвателите да остават по-дълго в 
платформите, като ги захранват с ангажиращо съдържание, и отговорността им да 
насърчават публикуването на качествено съдържание. настоятелно призовава 
платформите да гарантират, че техните алгоритми не насърчават незаконно, 
екстремистко или радикализиращо съдържание, а предлагат на потребителите 
множество гледни точки;

49. призовава за промяна на алгоритмите, за да се премахне съдържанието, 
произхождащо от неавтентични профили и канали, които изкуствено стимулират 
разпространението на нанасящо вреда манипулиране на информация от външни 
участници;

50. подчертава необходимостта от систематичен преглед на последствията от 
алгоритмите; подчертава, че при този преглед следва също така да се проучи дали 
платформите могат да поддържат гаранциите, обещани в съответните им условия, 
и дали те позволяват широкомащабно координирано неавтентично поведение за 
манипулиране на съдържанието, показвано на техните платформи;

51. изразява тревога относно огромното количество онлайн реклами от реномирани 
търговски марки, които попадат на и следователно финансират злонамерени 
уебсайтове, които насърчават речта на омразата и дезинформацията, без 
съгласието и дори без знанието на рекламодателите; счита, че услугите за 
програмни реклами, като Google Ads и други услуги за обмен на реклами, следва 
да носят отговорност за избирането на уебсайтовете на издателите, посочени в 
техния инвентарен списък, за да се предотврати финансирането на уебсайтове за 
дезинформация чрез техните рекламни услуги; поздравява организациите, 
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посветени на повишаването на осведомеността по този обезпокоителен въпрос; 
подчертава, че рекламодателите следва да имат правото да знаят и да решават 
къде да бъдат поставени техните реклами и кой брокер е обработил техните 
данни;

52. подчертава, че актуализираният Кодекс на ЕС за поведение във връзка с 
дезинформацията, Законодателният акт за цифровите услуги, Законодателният акт 
за цифровите пазари и другите мерки, свързани с Плана за действие за 
европейската демокрация, ще се нуждаят от ефективен механизъм за преглед и 
оценка след тяхното приемане, за да се оценява редовно тяхното изпълнение на 
национално равнище и на равнището на ЕС и да се установяват и отстраняват 
незабавно евентуалните „вратички“;

Критична инфраструктура и стратегически сектори

53. счита, че предвид своя взаимосвързан и трансграничен характер, критичната 
инфраструктура е все по-уязвима на външно манипулиране, както и счита, че 
съществуващата понастоящем рамка следва да бъде преразгледана; поради това 
приветства предложението на Комисията за нова директива за повишаване на 
устойчивостта на критични субекти, предоставящи основни услуги в Европейския 
съюз;

54. препоръчва при разглеждането на горното предложение да се положат усилия за 
укрепване на вече добре координираните канали за връзка и комуникация, 
използвани от множество участници, за подкрепяне на компетентните органи в 
държавите членки чрез Групата за устойчивост на критичните субекти и 
подпомагане на обмена на най-добри практики не само между държавите членки, 
но също така, на регионално и местно равнище, между собствениците и 
операторите на критични инфраструктури, включително чрез междуведомствена 
комуникация, за да се установят обезпокоителните развития на ранен етап и да се 
разработят подходящи мерки за противодействие;

55. счита, че списъкът с критични инфраструктури може да бъде разширен, за да се 
включат медиите, както и инфраструктурите за провеждане на избори, като се има 
предвид тяхното решаващо значение за гарантиране на функционирането на ЕС и 
неговите държави членки, както и счита, че следва да се даде възможност за 
гъвкавост при вземането на решения относно добавянето към списъка на нови 
стратегически сектори, които трябва да бъдат защитени;

56. призовава за всеобхватен подход на ЕС за справяне с въпросите, свързани с 
хибридните заплахи за изборните процеси, и за подобряване на координацията и 
сътрудничеството между държавите членки; призовава Комисията да оценява 
критично зависимостта от платформи и инфраструктурите за данни в контекста на 
изборите; счита, че липсва демократичен надзор върху частния сектор;

57. препоръчва възприемане на силно адаптивен подход, който дава възможност за 
бързо актуализиране и изменения на предложената директива, въз основа на 
оценки на заплахите, рисковете и уязвимостите, извършени от Съвместния 
изследователски център съвместно с INTCEN на ЕСВД; подчертава 
необходимостта от разработване на модулен метод, който да гарантира бърза 
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адаптивност и гъвкавост;

58. счита, че ЕС и неговите държави членки трябва да предоставят алтернативни 
варианти за финансиране, за да предотвратят попадането на големи части от 
тяхната критична инфраструктура във владение на трети държави, какъвто 
например е случаят с пристанището на Пирея в Гърция и както в момента се 
случва с китайските инвестиции в подводни кабели в Балтийско, Средиземно и 
Арктическо море; поради това приветства Регламента за скрининг на преки 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) като важен инструмент за координиране на 
действията на държавите членки по отношение на чуждестранните инвестиции в 
критични структури и призовава за по-силна регулаторна рамка, за да се 
гарантира, че повече компетентности за скрининга на ПЧИ се прехвърлят на 
институциите на ЕС; счита, че рамката следва да бъде свързана по-добре с 
независими анализи, изготвени както от национални институти и институти на 
ЕС, така и от съответни мозъчни тръстове; счита, че би могло да бъде 
целесъобразно да се включат и други стратегически сектори в рамката, като 
например 5G, за да се ограничи зависимостта на Съюза от високорискови 
доставчици;

59. счита, че ЕС е изправен пред повече предизвикателства в резултат на 
зависимостта си от чуждестранни доставчици на технологии; счита, че 
придвижването на ЕС в посока към по-голяма стратегическа автономия и цифров 
суверенитет е много важно и е правилният път напред. счита, че обявеният от 
Комисията Европейски законодателен акт за чиповете, с който се гарантира, че 
части, които са жизненоважни за производството на чипове, се произвеждат в 
Европа, е важна стъпка за ограничаване на зависимостта от трети държави като 
Китай и САЩ; счита, че инвестициите в производството на чипове трябва да се 
извършват координирано в целия Съюз, така че да се избегне надпреварата за 
национални публични субсидии и да се фрагментира единният пазар; поради това 
призовава Комисията да създаде специален Европейски фонд за полупроводници;

60. приветства разработването от Европейския съюз на GAIA-X – Европейска мрежа 
от доставчици на инфраструктури за данни и доставчици на услуги с европейски 
стандарти за сигурност – като важна стъпка в противопоставянето на 
доминирането на американските доставчици на компютърни услуги „в облак“;

61. призовава Комисията да предложи действия за изграждане на сигурно и 
устойчиво снабдяване със суровини, използвани за производство на батерии и 
оборудване за възобновяема енергия;

Скрито финансиране на политически дейности от чуждестранни донори

62. подчертава, че чуждестранното финансиране на политически дейности чрез 
скрити операции представлява сериозно нарушение на целостта на 
демократичното функциониране на ЕС и неговите държави членки, по-специално 
по време на изборните периоди, и следователно нарушава принципа на свободни 
и честни избори, и че поради това следва да бъде незаконно в ЕС да се занимава с 
всякаква скрита дейност, финансирана от чужда сила, която има за цел да повлияе 
на процеса на европейската политика;
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63. изтъква, че значителна част от скритото финансиране от чуждестранни участници 
не е строго незаконно, тъй като се допуска от многобройните вратички, 
произтичащи от различни разпоредби, свързани с финансирането на политически 
дейности в националните избирателни закони на държавите членки;

64. посочва, че тези вратички включват:

a) апортни вноски от чуждестранни участници към политически партии, 
включително финансови заеми от всякакви юридически или физически лица 
със седалище в чужбина, които следва да бъдат забранени;

б) подставени донори, граждани на същата държава5: прозрачността на 
физическите и законните донори трябва да се прилага чрез декларации за 
съответствие, удостоверяващи статуса на донора, и по-големи правомощия 
за прилагане, предоставени на избирателните комисии; 

в) фиктивни дружества и местни дъщерни дружества на чуждестранни 
компании майки6: трябва да се забранят фиктивните дружества и да се 
установят по-строги изисквания, за да се разкрие произходът на 
финансирането чрез компании майки;

г) организации с нестопанска цел и трети страни7, координирани от 
чуждестранни участници и създадени с цел да повлияят на изборните 
процеси: следва да се обмислят по-единни правила и прозрачност в целия 
ЕС за организации, които имат за цел да финансират политически дейности, 
когато се стремят да влияят пряко върху изборните процеси, например като 
избори и кампании за референдум;

д) онлайн политически реклами, които не са предмет на правилата за 
телевизионна, радио и печатна реклама и обикновено изобщо не се 
регулират: следователно е необходимо да се гарантира пълна прозрачност 
по отношение на притока и изтичането на парите, участващи в онлайн 
политически реклами, както и да се осигури много по-голяма отчетност по 
отношение на използването на алгоритми в съответствие с принципа 
„познавай клиента си“; Комисията следва бързо да внесе законодателно 
предложение относно прозрачността на спонсорираното политическо 
съдържание, както е предложено в Плана за действие за европейската 
демокрация, което ще гарантира ефективното право на партиите от ЕС да 
провеждат онлайн кампании преди европейските избори;

65. следователно призовава Комисията да представи конкретни предложения, 
насочени към затваряне на всички вратички, позволяващи непрозрачното 

5 лице, което дарява чужди пари на политическа партия или кандидат, използвайки собственото си име.
6 тази вратичка обхваща две различни реалности: фиктивните дружества, които не извършват 
действителна стопанска дейност и са предназначени единствено да прикриват източниците на 
финансиране, и местните дъщерни дружества на чуждестранни компании майки, използвани за вливане 
на пари в политиката.
7 нестопанските организации и трети страни не са длъжни да разкриват самоличността на своите донори, 
но имат право да финансират политически партии и кандидати в няколко държави членки на ЕС.
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финансиране на политически партии от източници от трети държави, и да 
предложи общи стандарти на ЕС, които да се прилагат към националните 
избирателни закони във всички държави членки; счита, че държавите членки 
следва да се стремят да въведат забрана за дарения на политически партии извън 
ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП), с изключение на 
избирателите, живеещи извън ЕС и ЕИП;

66. приветства текущото преразглеждане на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 
относно статута и финансирането на европейските политически партии и 
фондации; подкрепя всички усилия за постигане на по-голямо равнище на 
прозрачност при финансирането на дейностите на европейските политически 
партии и фондации, по-специално преди европейските избори през 2024 г., 
включително забрана за всички дарения извън ЕС и анонимни източници;

Киберсигурност и устойчивост срещу кибератаки

67. настоятелно призовава институциите на ЕС да увеличат бързо инвестициите в 
стратегическите цифрови капацитети и възможности на Съюза, като например 
изкуствен интелект, защитена комуникация и инфраструктура за данни и облаци, 
с цел подобряване на киберсигурността на Съюза; призовава Комисията също да 
инвестира повече в увеличаването на цифровите познания и техническия опит на 
Съюза, за да разбере по-добре цифровите системи, използвани в Съюза; призовава 
Комисията да отпусне допълнителни ресурси, както човешки, така и финансови, 
за киберсигурността както на институциите на ЕС, така и на държавите членки;

68. приветства предложенията на Комисията за нова стратегия за киберсигурност и 
нова директива относно мерките за високо общо ниво на киберсигурност в 
Европейския съюз, с която се отменя Директива (ЕС) 2016/11488 (NIS2); 
препоръчва крайният резултат от текущата работа по предложението да се справи 
с недостатъците на Директивата за NIS от 2018 г., по-специално чрез засилване на 
изискванията за сигурност, въвеждане на по-строги изисквания за прилагане, като 
хармонизирани санкции, и предлагане на хоризонтални разпоредби и добро 
публично-частно сътрудничество на оперативно ниво; подчертава значението на 
постигането на високо общо ниво на киберсигурност във всички държави членки, 
за да се ограничат слабите места в съвместната киберсигурност на ЕС;

69. призовава Комисията да разработи набор от инструменти на ЕС за мерки за 
намаляване на риска за новото поколение технологии, като 5G и 6G, така че да се 
вземат по-добре предвид рисковете, свързани с използването на софтуер и 
хардуер, произведени от компании под контрола на чужди авторитарни държави и 
да се разработят глобални стандарти и правила за конкуренцията, в съответствие с 
демократичните ценности, за тази нова технология; призовава Комисията да 
насърчава обмена между институциите на ЕС и националните органи относно 
предизвикателствата, най-добрите практики и решения, свързани с мерките от 
инструментариума; счита, че ЕС следва да инвестира повече в капацитета си в 
областта на технологиите 5G и след 5G, за да намали зависимостта от 

8 предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за високо ниво на 
киберсигурност в целия Съюз, отменящо Директива (ЕС) 2016/1148 (COM(2020) 0823).
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чуждестранни доставчици;

70. подкрепя идеята на Комисията за създаване на Закон за киберустойчивост, който 
да допълва европейската политика за киберзащита, тъй като киберзащитата и 
отбраната са взаимосвързани; призовава за повече ресурси за европейските 
възможности за киберзащита и координация;

71. осъжда масовото и незаконно използване на софтуера за наблюдение Pegasus от 
държавни органи срещу журналисти, защитници на правата на човека и политици; 
припомня, че Pegasus е само един от многото примери за програми за незаконно 
наблюдение, управлявани от държавни органи срещу невинни граждани;

72. изразява своите притеснения, че журналисти и активисти на демокрацията могат 
да бъдат незаконно държани под наблюдение и тормоз от авторитарните режими, 
от които се стремят да избягат, дори на територията на ЕС, и счита, че това 
представлява тежко нарушение на основните ценности на Съюза и на основните 
права на човека, както е предвидено в Хартата на основните права, Европейската 
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и Международния пакт за гражданските и 
политическите права; изразява съжаление за липсата на правна подкрепа, 
предоставена на жертвите на този шпионски софтуер;

73. изтъква спешната необходимост от укрепване на законодателната рамка, така че 
да се търси отговорност от тези, които разпространяват, използват и 
злоупотребяват с такъв софтуер за незаконни и неоторизирани цели; позовава се 
по-специално на санкциите, наложени на 21 юни 2021 г. на Александър Шатров, 
главен изпълнителен директор на беларуска компания, произвеждаща софтуер за 
разпознаване на лица, използван от авторитарен режим;

74. призовава за амбициозно преразглеждане на Директивата за неприкосновеност 
при електронните комуникации с цел укрепване на поверителността на 
комуникациите и на личните данни при използване на електронни устройства, без 
да се намалява нивото на защита, предвидено от Общия регламент относно 
защитата на данните и Директивата за прилагане на закона за защита на данните; 
призовава ЕС и държавите членки да координират допълнително действията си 
въз основа на Директивата за атаките срещу информационните системи , за да 
гарантират, че незаконният достъп до информационни системи и незаконното 
прихващане се определят като престъпления; припомня, че всяко нарушение на 
поверителността за целите на националната сигурност трябва да се извършва 
законосъобразно и с явни и легитимни цели в демократичното общество, въз 
основа на строга необходимост и пропорционалност, както се изисква от ЕКПЧ и 
Съда на Европейския съюз;

Защита на институциите на ЕС

75. подчертава, че мрежите, сградите и персоналът на институциите на ЕС 
представляват цел за всички видове хибридни заплахи и атаки от чуждестранни 
държавни участници и следователно трябва да бъдат защитени по подходящ 
начин; признава постоянното увеличаване на спонсорираните от държавата атаки 
срещу институции, органи и агенции на ЕС, включително срещу Европейската 
агенция по лекарствата (EMA), институциите на държавите членки и 
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националните публични органи;

76. призовава за задълбочен преглед на услугите, мрежите, оборудването и хардуера 
на институциите, органите и агенциите на ЕС, използвани за гарантиране на 
киберсигурността; настоятелно призовава институциите на ЕС и държавите 
членки да осигурят подходящи насоки и сигурни инструменти за персонала; 
подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността относно 
използването на сигурни услуги и мрежи в институциите и администрациите;

77. подчертава значението на координацията между различни институции, органи и 
агенции на ЕС, специализирани в областта на киберсигурността, като например 
Екипа за компютърно реагиране при извънредни ситуации за институциите на ЕС 
(CERT-EU), наред с пълното развитие на оперативните му възможности, както и 
Aгенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и предстоящото 
Съвместно киберзвено, което ще осигури координиран отговор на мащабните 
заплахи за киберсигурността в ЕС; приветства продължаващото структурирано 
сътрудничество между CERT-ЕС и ENISA; оценява неотдавнашните инициативи, 
предприети от генералните секретари на институциите на ЕС за разработване на 
общи правила за информация и киберсигурност;

78. oчаква с нетърпение двете предложения на Комисията за регламенти за създаване 
на нормативна рамка за информационна сигурност и киберсигурност във всички 
институции, органи и агенции на ЕС и счита, че тези регламенти следва да 
включват изграждане на капацитет; призовава Комисията и държавите членки да 
отпуснат допълнителни средства и ресурси за киберсигурността на институциите 
на ЕС, за да отговорят на предизвикателствата на постоянно променящия се 
пейзаж;

79. очаква с нетърпение специалния доклад на Европейската сметна палата за одит на 
киберсигурността, който се очаква в началото на 2022 г.;

80. призовава всички институции на ЕС да повишат осведомеността сред своя 
персонал чрез подходящо обучение и насоки, за да смекчат и преодолеят 
кибернетичните и некибернетичните рискове за сигурността; призовава за 
задължително и редовно обучение по сигурност за целия персонал и членовете на 
ЕП;

81. подчертава необходимостта от подходящи процедури за управление на кризи за 
случаи на манипулиране на информация, включително системи за 
предупреждение между административни нива и сектори, за да се гарантира 
предоставянето на взаимна информация и да се предотврати разпространението 
на манипулиране на информация; приветства в тази връзка Системата за бързо 
предупреждение (RAS) и процедурата за бързо предупреждение, създадена преди 
европейските избори през 2019 г., и процедурите, въведени в администрациите на 
Комисията и Парламента, за да предупреждават за възможни случаи, засягащи 
институциите или демократичните процеси в ЕС; призовава администрацията на 
ЕС да обмисли допълнително споделен набор от инструменти, който да се 
активира в случай на предупреждение от RAS;

Намеса чрез заграбване на публични средства от елита, националните диаспори и 
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университетите

82. осъжда всички видове заграбване на публични средства от елита и техниката на 
кооптиране на държавни служители от най-високо ниво и бивши политици от ЕС, 
използвани от чуждестранни компании с връзки с правителства, активно 
ангажирани с действия за намеса срещу ЕС, и съжалява за липсата на 
инструменти и прилагане, необходими за предотвратяване на тези практики; 
счита, че разкриването на поверителна информация, придобита по време на 
публични мандати или при изпълнение на функции на държавен служител, за 
сметка на стратегическите интереси на ЕС и на държавите членки, следва да бъде 
строго забранено;

83. призовава Комисията да насърчава и координира действия срещу заграбване на 
публични средства от елита, като например допълване на периодите на размисъл 
за еврокомисарите със задължение за докладване след периода, и структурирани 
правила за справяне с заграбване на публични средства от елита на ниво ЕС;

84. изразява загриженост относно интегрираните стратегии за лобиране съчетаващи 
индустриални интереси и външнополитически цели, особено когато те 
благоприятстват интересите на авторитарната държава; следователно призовава 
институциите на ЕС да реформират регистъра за прозрачност, включително чрез 
въвеждане на по-строги правила за прозрачност, картографиране на чуждестранно 
финансиране за лобиране свързано с ЕС, и осигуряване на запис, който позволява 
идентифициране на финансирането от чужди правителства; счита, че 
австралийската схема за прозрачност на външното влияние е добра практика, 
която трябва да се следва;

85. призовава държавите членки да обмислят създаването на схема за регистрация на 
чуждестранно влияние и на управляван от правителството регистър на 
декларираните дейности, предприети за или от името на чужда държава, като се 
следват добрите практики на други демокрации с подобно мислене;

86. изразява загриженост относно опитите за контрол на диаспорите, живеещи на 
територията на ЕС, от чужди авторитарни държави; посочва решаващата роля на 
китайския Обединен фронт, отдел, който се отчита директно пред Централния 
комитет на Китайската комунистическа партия и има за задача да координира 
стратегията за външна намеса на Китай чрез строг контрол на китайски лица и 
дружества в чужбина; посочва опита на Австралия и Нова Зеландия в работата с 
Обединения фронт;

87. подчертава, че усилията на Кремъл за прилагане на т. нар. политика спрямо 
сънародниците, особено в балтийските държави и страните от Източното 
съседство, са част от геополитическата стратегия на режима на Путин, чиято цел е 
да раздели обществата в ЕС, наред с прилагането на концепцията за „руския 
свят“, насочена към оправдаване на експанзионистичните действия от страна на 
режима;

88. изразява тревога от екстериториалното прилагане на принудителни мерки, 
произтичащи от новия китайски закон за националната сигурност, съчетан със 
споразуменията за екстрадиция, от които Китай се възползва с други държави и 
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му позволява да прилага мащабни мерки за възпиране срещу критични 
некитайски граждани, например в скорошното дело срещу двама датски 
парламентаристи;

89. изразява загриженост за броя на европейските университети, училища и културни 
центрове, ангажирани в партньорство с китайски организации, включително 
институтите „Конфуций“, които позволяват кражбата на научни знания и 
упражняването на строг контрол върху всички теми, свързани с Китай в областта 
на научните изследвания и преподаването, които следователно представляват 
нарушение на конституционната защита на академичната свобода и автономия и 
върху избора на културни дейности, свързани с Китай; изразява съжаление по-
специално за решението, взето от музея в Нант да отмени изложбата за Чингис 
хан през 2020 г., след силен натиск от Китай, който се противопостави на такава 
изложба9;

90. осъжда решението, взето от унгарското правителство за откриване на клон на 
университета във Фудан, като същевременно затваря Централноевропейския 
университет в Будапеща; изразява загриженост от нарастващата финансова 
зависимост на европейските университети от Китай и призовава Комисията и 
държавите членки да осигурят подходящи бюджетни средства за европейските 
университети; призовава Комисията да предложи законодателство за повишаване 
на прозрачността на финансирането на университетите, например чрез 
задължителни декларации за дарения;

91. изразява загриженост относно нарастващия брой институти „Конфуций“, 
установени по целия свят и по-специално в Европа, които са тясно свързани с 
китайската държава; отбелязва, че институтите „Конфуций“ са променили името 
си през 2020 г. и сега са известни като „Център за езиково образование и 
сътрудничество“; посочва липсата на правен статут на институтите „Конфуций“; 
призовава държавите членки и Комисията да подкрепят независими курсове по 
китайски език без участието на Китайската комунистическа партия и китайската 
държава; счита, че наскоро създаденият Национален китайски център в Швеция 
би могъл да служи като важен актив в контекста на действията и комуникациите 
на институтите „Конфуций“;

92. счита освен това, че Институтите „Конфуций“ служат като платформа за 
лобиране за китайските икономически интереси и за китайската разузнавателна 
служба и набирането на шпиони; припомня, че много университети са решили да 
прекратят сътрудничеството си с институтите „Конфуций“ поради рисковете от 
китайски шпионаж и намеса, както направиха университетите в Дюселдорф през 
2016 г., Брюксел (VUB и ULB) през 2019 г. и Хамбург през 2020 г. и всички 
университети в Швеция;

93. отбелязва, че чужда намеса може да бъде преследвана и чрез влияние в 
религиозни институти, като руското влияние в православните църкви, по-
специално в Сърбия и Черна гора, включително сеенето на разделение сред 
местното население, развиването на пристрастно писане на история и 

9 https://www.chateaunantes.fr/expositions/fils-du-ciel-et-des-steppes/ 
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насърчаването на анти-ЕС тайни намерения, както и турското влияние чрез 
джамии във Франция и Германия; призовава Комисията и държавите членки да 
осигурят по-добра координация относно защитата на религиозните институти от 
чужда намеса;

Сдържане и колективни санкции

94. счита, че наложените наскоро от ЕС режими на санкции, като например 
ограничителните мерки срещу кибератаките, заплашващи Съюза и неговите 
държави членки10, и глобалният режим на ЕС за санкции в областта на правата на 
човека11, приети съответно на 17 май 2019 г. и 7 декември 2020 г., са показали 
добавена стойност в предоставянето на ЕС на ценни инструменти за възпиране; 
припомня, че кибератаката и режимите на санкции на правата на човека са били 
използвани два пъти, съответно през 2020 г. и 2021 г.;

95. призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат допълнителни мерки 
срещу дезинформацията и хибридните заплахи, при пълно зачитане на свободата 
на изразяване и на информация, включително под формата на установяване на 
режим на санкции съгласно член 29 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и 
член 215 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ограничителни 
мерки) в областта на чуждата намеса, включително дезинформацията, която 
трябва да бъде насочена, доколкото е възможно, към лицата, вземащи решения, и 
органите, отговорни за агресивните действия; счита, че държавите, ангажирани с 
чужда намеса и манипулиране на информация с цел дестабилизиране на 
положението в рамките на ЕС, следва да поемат разходите за решенията си и да 
си понесат икономическите и/или репутационни и/или дипломатически 
последици; призовава Комисията и върховния представител на Съюза за външна 
политика и политика на сигурност да представят конкретни предложения в това 
отношение;

96. настоява, че макар и с цел да се запазят демократичните процеси, правата и 
свободите на гражданите, както са определени в Договорите, режимът на 
санкциите трябва да обърне специално внимание на въздействието върху 
основните права и свободи на всякакви наложени санкции, за да се поддържа 
спазването на Хартата на основните права;

97. счита, че макар естеството на тези хибридни атаки да варира, тяхната опасност за 
ценностите, основните интереси, сигурността, независимостта и почтеността на 
Европейския съюз, както и за консолидирането и подкрепата на демокрацията, 
върховенството на закона, правата на човека и принципите на международното 
право, могат да бъдат значителни по отношение на мащаба на атаките, техния 
характер или кумулативен ефект; счита, че трябва да се извърши по-задълбочен 
анализ на естеството и въздействието на отделните дезинформационни и 
хибридни заплахи и действия, които не попадат в посочения по-горе режим на 
санкции за кибератаки, за да се категоризират атаките и да се определят тези, 

10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A129I%3ATOC
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2019:129I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC
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които не заслужава отговор от ЕС;

98. изтъква, че разбирането, че някои действия на чужда намеса засягат сериозно 
демократичните процеси и влияят върху упражняването на права или задължения, 
се налага в международен план; в тази връзка посочва промените, приети през 
2018 г. в Закона за изменение на австралийската национална сигурност (шпионаж 
и чужда намеса), който има за цел да криминализира тайни и измамни дейности 
от чуждестранни участници, които възнамеряват да се намесват в политическите 
или правителствени процеси, правата на въздействие или задълженията, или да 
подпомага разузнавателните дейности на чуждестранното правителство, като 
създава нови престъпления като „умишлена чужда намеса“;

99. наясно е, че съгласно член 21, параграф 3 от ДЕС, Съюзът трябва да гарантира 
последователност между различните области на своите външни действия и между 
тези и други политики, както са определени в договорите; посочва в това 
отношение, че чуждата намеса, като заплахата от страна на чуждестранни 
терористични бойци и групи, които оказват влияние върху лицата, останали в ЕС, 
също беше преодоляна чрез Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма12;

100. подчертава, че за да се засили тяхното въздействие, санкциите следва да се 
наложат колективно въз основа на координация с партньорите-съмишленици, 
също и по отношение на други видове реакции на атаките, евентуално с участието 
на международни организации и оформени в международно споразумение; 
позовава се по-специално на официалното съобщение от срещата с НАТО на 14 
юни 2021 г., където беше потвърдено, че решение за това кога кибератаката ще 
доведе до позоваване на член 5 от Договора за НАТО ще бъде взето от 
Северноатлантическия съвет за всеки отделен случай и че въздействието на 
значителни злонамерени кумулативни кибернетични дейности при определени 
обстоятелства може да се счита за равносилно на въоръжена атака13;

Глобално и многостранно сътрудничество

101. признава, че много демократични страни по света са изправени пред подобни 
операции за дестабилизиране, извършени от чужди авторитарни държави;

102. подчертава необходимостта от глобално сътрудничество между страните 
съмишленици по тези въпроси от изключително значение, под формата на 
партньорство, основано на общо разбиране и споделени определения, с оглед 
установяване на международни норми и принципи;

103. счита, че въз основа на общата информираност за ситуацията партньорите-
съмишленици следва да обменят най-добри практики и да идентифицират общи 
отговори, включително колективни санкции;

104. призовава ЕС и неговите държави членки да обмислят подходящите 

12 OB L 88, 31.3.2017, стр. 6.
13 https://www.nato.int/cps/bg/natohq/news_185000.htm 
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международни формати, които биха позволили такова партньорство и 
сътрудничество между съмишленици;

105. приветства изявлението на НАТО от 14 юни 2021 г., в което се признава 
нарастващото предизвикателство, породено от кибер, хибридни и други 
асиметрични заплахи, включително кампании за дезинформация, и от 
злонамереното използване на все по-сложни нововъзникващи и разрушителни 
технологии;

106. приветства вече предприетите инициативи, по-специално на административно 
ниво, за споделяне на знания за състоянието на хибридните атаки, включително 
операциите по дезинформация, в реално време, като например създадената от 
ЕСВД система за бързо предупреждение, частично отворена за трети държави-
съмишленици, създаденият от Г-7 механизъм за бързо реагиране и съвместният 
отдел за разузнаване и сигурност на НАТО;

107. подчертава, че глобалното сътрудничество следва да се основава на общи 
проекти, включващи международни организации като Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и ЮНЕСКО и създаване на 
демократично изграждане на капацитет в страни, изправени пред подобни 
чуждестранни хибридни заплахи; призовава ЕС да създаде Европейски 
демократичен медиен фонд за подкрепа на независимата журналистика в 
европейските съседни държави;

108. подчертава значението на стратегически държави като тези от източното и южно 
съседство на ЕС и Западните Балкани, тъй като Русия се опитва да използва тези 
държави като лаборатория за манипулиране на информация и хибридна война; 
счита, че действията на ЕС могат да бъдат под формата на финансиране на 
проекти, насочени към гарантиране на свободата на медиите и сътрудничество в 
областта на медийната грамотност; в това отношение обръща внимание на 
необходимостта от укрепване на капацитета на ЕСВД;

109. призовава Парламентът да играе водеща роля в насърчаването на обмена на 
информация и да обсъжда най-добрите практики с парламентите на страните 
партньори по целия свят, като използва широката си мрежа от 
междупарламентарни делегации, както и инициативите и дейностите за подкрепа 
на демокрацията, координирани от групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори;

110. призовава ЕСВД да засили ролята на делегациите на ЕС в трети държави, за да 
засили способността им да развенчават кампаниите за дезинформация, 
застрашаващи демократичните ценности, организирани от чуждестранни 
държавни участници;

111. призовава въпросът за чуждестранна злонамерена намеса да бъде разгледан в 
рамките на предстоящия нов стратегически компас на ЕС;

°

° °
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112. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на 
правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Когато Европейският парламент реши на 18 юни 2020 г. да създаде Специална комисия 
за чужда намеса, включително за дезинформацията, той й възложи мандат да осигури 
дългосрочен подход за справяне с доказателствата за чужда намеса в демократичните 
институции и процеси на ЕС и неговите държави членки.

Една година след учредителното заседание на комисията на 23 септември 2020 г. и въз 
основа на дълга поредица от свидетелства от различни експерти и практици, 
докладчикът вече може да изложи реалността, разширяването на обхвата и 
изключителната сложност на безбройните форми, предприети от операциите за 
агресивна намеса, решени и финансирани от чуждестранни участници срещу ЕС; 
докладчикът може също така да посочи със загриженост бързината на адаптацията, 
нестабилността и ускоряването на това явление - чрез нови участници, нови концепции, 
нови инструменти в рамките на само една година.

От новите мащабни кампании за дезинформация, свързани с COVID-19, до 
кибератаките срещу структури на публичните органи, включително инфраструктури за 
обществено здраве, от стратегии за намеса, интегриращи заграбване на публични 
средства от елита и лобиране до прикрито финансиране на политически дейности, от 
контрола на академичните и културни центрове до инструментализиране на 
националните диаспори, нашата комисия анализира многостранното и динамично 
измерение на този нов тип война, чиято цел е да подкопае социалното сближаване и 
взаимното доверие на нашите европейски демократични общества, за да ги отслаби.

За щастие, комисията също стана свидетел на повишаване на осведомеността по тези 
важни въпроси, включително общо споделяното разбиране, че ЕС и неговите държави 
членки следва бързо да бъдат подготвени с пълноценни политики за устойчивост и 
инструменти за възпиране, основани на подход на цялото общество, които да им 
позволят да се справят с всички видове хибридни заплахи и атаки и следователно да 
защитят устойчивото функциониране на демокрацията.

Изграждане на устойчивост на ЕС чрез осведоменост за ситуацията, медийна 
грамотност и образование

Ясно е, че първото основание за силна защита срещу чужда намеса е да се осъзнае 
ситуацията. За да постигнем това, са нужни две важни стъпки: първо, трябва да 
наблюдаваме, картографираме и анализираме различните атаки с цел намеса, за да 
разберем напълно заплахата; второ, трябва да се уверим, че всички, които трябва да 
знаят, са запознати с този анализ.

Има много изследователи, организации на гражданското общество, журналисти и 
служители на национални или европейски институции, които вършат отлична работа 
при разследването на заплахата. Срещнахме много от тях в INGE. На европейско 
равнище докладчикът оценява особено работата на работните групи StratCom на ЕСВД. 
Трябва обаче да развием това допълнително. Не можем да приемем, че все още няма 
намеса на групата за наблюдение, идваща от Китай.
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Трябва също така да се уверим, че информацията се разпространява до по-широка 
аудитория. И целевите обучения за хора с функции, чувствителни към чужда намеса, и 
общите кампании за повишаване на осведомеността са важни. В този контекст 
образованието по медии и дигитална грамотност е от решаващо значение, за да даде 
възможност на гражданите да интерпретират и оценяват по-добре информацията, с 
която се сблъскват.

Журналистите играят решаваща роля в осигуряването на здравословен климат за 
дебати. За съжаление, те са пострадали финансово от дигитализацията, особено когато 
рекламните системи изглежда дават предимство на емоционалното съдържание, 
включително мнения и дезинформация, пред качествената журналистика. Отделни 
журналисти също често са жертви на тормоз и организирани заплахи, когато отразяват 
чувствителни теми. Макар че е важно да се защитава независимостта на качествените 
медии, важно е също така да се проучат начините за подпомагане на вестниците и 
журналистите, както финансово, така и срещу тормоз.

Чужда намеса с помощта на онлайн платформи

Ясно е, че сегашната система за разпространение на информация чрез платформи води 
до изкривен онлайн климат, в който процъфтява дезинформацията и други видове 
манипулиране на информация. Докладите за изтичане и продажба на чувствителни 
данни, алгоритмите, насърчаващи радикализиращо съдържание и платформите, които 
си затварят очите пред явни нарушения на закона или на техните собствени условия, са 
толкова често срещани, че почти свикнахме и спряхме да се разстройваме. Трябва да 
спрем това.

След многобройни дискусии, проведени с експерти, се убедих, че настоящият метод за 
саморегулиране не работи и трябва да бъде заменен със задължителни правила. Не 
можем да приемем, че чуждестранните участници могат свободно да манипулират 
съдържанието, което получаваме онлайн чрез платформи, или да злоупотребяват с 
рекламни системи, така че рекламодателите неволно да им помагат с финансиране. 
Също така не можем да приемем, че на платформите е позволено да не правят нищо без 
последствия.

Разбира се, имаше много подобрения, както по инициатива на самите платформи, така 
и произхождащи от обществените мерки като Кодекса за поведение. Въпреки това без 
значима прозрачност е невъзможно да се създаде представа за въздействието на тези 
действия. Важно е също така Кодексът за поведение, който е доброволен по своята 
същност, да има ефективен механизъм за прилагане и да бъде допълнен от силно 
законодателство. Освен това е поразително колко много политики за намеса се 
използват само за съдържание на английски език или съдържание на много ограничен 
брой езици. Не можем да приемем ситуация, при която латвийски, български, гръцки 
или дори френски или немскоговорящи граждани получават много по-малка защита 
срещу онлайн манипулиране, отколкото носителите на английски език, само защото 
платформите дават приоритет на английското съдържание.

Критични инфраструктури и стратегически сектори

Критичните инфраструктури са от съществено значение за функционирането на 
икономиката и на обществото. За по-добра защита на критичните сектори е необходимо 
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координирани и съвместни усилия във всички сектори и на различни нива – ЕС, 
национално, регионално и местно. Новата директива на Комисията за повишаване на 
устойчивостта на критичните субекти е важна отправна точка. Докладчикът обаче 
смята, че списъкът с критични инфраструктури трябва да бъде разширен до медиите, 
както и до изборните инфраструктури, като се има предвид тяхното решаващо значение 
за гарантиране на функционирането на ЕС и неговите държави членки, и че трябва да 
се позволи гъвкавост при добавянето на нови стратегически сектори в бъдеще. От 
първостепенно значение е директивата да поддържа силно адаптивен подход, 
позволяващ бързи актуализации и модификации.

Освен това зависимостта както на чуждестранните инвестиции, така и на 
чуждестранните доставчици на технологии в критични инфраструктури създава много 
заплахи за автономното функциониране на тези инфраструктури. Следователно 
натискът на ЕС към стратегическа автономия и цифров суверенитет е от решаващо 
значение за противодействие на тези заплахи.

Скрито финансиране на политически дейности от чуждестранни донори

Солидни доказателства показват, че чуждестранни участници активно са се намесвали в 
демократичните избори и референдуми в европейските страни чрез тайни операции по 
финансиране по време на кампаниите.

Тези злонамерени операции излагат на риск почтеността на изборите, организирани в 
ЕС, тъй като внасят нелоялна конкуренция между партии и кандидати при 
разпределянето на допълнителни ресурси на някои от партиите - обикновено анти-
европейски партии - които не се отчитат в официалните изявления за предизборната 
кампания.

Според доклада за 2020 г. на Алианса за осигуряване на демокрация за прикрити чужди 
пари1, повече от 300 милиона долара вече са прехвърлени в 33 държави през 
последното десетилетие от Русия, Китай и други авторитарни режими, за да се намесят 
в демократичните процеси повече от 100 пъти, и половината от тези случаи се отнасят 
до действията на Русия в Европа.

Някои от тези операции дори не са незаконни: те се радват на многото вратички, 
съществуващи между държавите членки, чиито разпоредби в националните 
избирателни закони, свързани с финансирането на политически дейности, не са 
хармонизирани на равнище ЕС.

Киберсигурност и устойчивост срещу кибератаки

Нарастващата дигитализация на услугите доведе до увеличаване на зависимостта на 
критичните инфраструктури от онлайн системите, като по този начин се увеличи 
уязвимостта от кибератаки и излагане на данни. Броят на кибератаките нарасна през 
последните години, насочени към стратегически сектори като Европейската агенция по 
лекарствата (EMA) и норвежкия парламент.

1 https://securingdemocracy.gmfus.org/covert-foreign-money/
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Раздробеният капацитет и възможности, както и ниското количество човешки и 
финансови ресурси показват уязвимостта на ЕС към кибератаки. Кибератаките не 
спират на границите. Следователно е наложително ЕС да инвестира бързо в своите 
стратегически цифрови капацитети и възможности – като разпределя допълнителни 
ресурси, както човешки, така и финансови, за киберсигурността – като същевременно 
гарантира постигане на общо високо ниво на киберсигурност във всички държави 
членки. Стратегията на ЕС за киберсигурност през 2020 г. и директивата NIS2 са важни 
предложения за подобряване на киберсигурността на ЕС, които ще бъдат укрепени в 
бъдеще със Закона за киберсигурност и политиката за киберзащита.

Освен това проблемът с шпионския софтуер, като Pegasus, трябва бързо да бъде решен 
чрез укрепване на законодателната рамка, която да държи отговорни дистрибуторите, 
потребителите и злоупотребяващите с този софтуер.

Защита на институциите на ЕС

Киберсигурността трябва да бъде подобрена не само в държавите членки, но и сред 
институциите на ЕС. Последните кибератаки, насочени към институциите на ЕС, 
подчертаха необходимостта от силно междуинституционално сътрудничество по 
отношение на откриването, наблюдението и споделянето на информация по време 
и/или за предотвратяване на кибератаките. Европейските институции вече са 
предприели мерки за укрепване на киберсигурността си и разполагат с инструменти за 
координиране и откриване на кибератаки, като CERT-EU, ENISA и предстоящото 
Съвместно кибер звено.

Трябва обаче да се направи повече. На първо място, трябва да има увеличение както на 
човешките, така и на финансовите ресурси, за да се отговори на предизвикателствата на 
постоянно променящия се пейзаж. На второ място, институциите на ЕС трябва да 
извършат задълбочен преглед на своите услуги и мрежи, за да намалят рисковете за 
сигурността и да гарантират, че институциите не зависят от чуждестранните 
технологии за своята сигурност. И накрая, трябва да се осигури повишаване на 
осведомеността и подходящо обучение и насоки сред целия персонал за смекчаване и 
справяне с кибер и некибернетичните рискове за сигурността.

Намеса чрез заграбване на публични средства от елита, националните диаспори и 
университетите

Друг набор от инструменти, с които разполагат чужди държави, желаещи да се намесят 
във функционирането на ЕС, е намесата чрез хора.

„Заграбването на публични средства от елита и  кооптирането, за съжаление, е широко 
разпространено явление, най-известната му форма е наемането на бивши европейски 
политици и държавни служители на високо ниво от компании, контролирани от чужди 
държави в замяна на техните знания, придобити по време на мандати на обществени 
длъжности или функции. Техните знания, често основани на поверителна информация 
и контакти, след това се използват за сметка на ЕС и стратегическите интереси на 
неговите държави членки. Тези операции често се комбинират със стратегии за 
лобиране, в които икономическите и политическите цели се сливат.

Друга форма на намеса чрез хора е нарастващото влияние и в крайна сметка контрол 
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върху университетите, училищата, както и на културните и религиозни центрове от 
агенти на чужди държави, когато става въпрос за теми, актуални за дадена чужда 
държава. начинът, по който Институтите „Конфуций“ – отскоро наричани „Центрове за 
езиково обучение и сътрудничество“ – се стремят да контролират всички видове 
изследвания, начини на преподаване или дори културни изложби, свързани с Китай в 
много европейски университети и музеи, е ярък пример за такава практика. Други 
държави също са много активни в тази област, като например Русия чрез православните 
църкви.

Тази форма на намеса до голяма степен се възползва от усилията за контрол на 
националната диаспора, живееща в рамките на ЕС, което представлява потенциален 
огромен лост в различните слоеве на европейските общества. Тези усилия също имат за 
цел да заглушат политическите противници, живеещи в чужбина.

Възпиране и колективни санкции

ЕС и неговите държави членки трябва да създадат надеждни инструменти за възпиране. 
Всъщност ЕС и неговите държави членки понастоящем нямат някакъв специфичен 
режим на санкции, свързани с чужда намеса и кампании за дезинформация, 
организирани от участници от чужда държава.

Докладчикът е наясно с правните предизвикателства, които могат да възникнат при 
установяването на такъв режим на санкции, включително необходимостта от точно 
определяне на елементите на престъпленията и техните възможни кумулативни 
последици в съответствие с европейското и международното законодателство.

Докладчикът счита, че ЕС може да получи полезно вдъхновение от това, което са 
направили други партньори в това отношение, както по-специално Австралия, при 
определяне на това какво е „умишлена чужда намеса“ и при криминализиране на 
скрити и измамни дейности на чуждестранни участници.

Докладчикът също така смята, че можем да надграждаме върху това, което вече 
съществува на равнището на ЕС, по-специално режима на ограничителните мерки 
срещу кибератаки, заплашващи Съюза и неговите държави членки, които бяха 
използвани два пъти миналата година.

И накрая, но не на последно място, подчертаваме необходимостта от тясно 
сътрудничество с нашите международни партньори-съмишленици по отношение на 
всеки режим на санкции с цел съвместно налагане на санкции, за да се засили 
ефективността и възпиращият ефект.

Чуждестранните субекти, отговорни за агресивните намеси срещу демокрациите, не 
трябва да допускат, че техните дестабилизиращи кампании няма да доведат до 
последствия.

Глобално и многостранно сътрудничество

ЕС далеч не е единствената демократична област в света, изправена пред нарастващи 
агресивни действия на чужда намеса. Много други държави – независимо дали са 
развити или развиващи се – също са обект на такива операции, от Китай или Русия и 
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други авторитарни режими, които преследват винаги едни и същи цели: подкопават 
демократичното функциониране, за да получат влияние.

Трябва да съберем партньори съмишленици, които да решават тези въпроси по 
координиран начин, на базата на демократично партньорство.

Първо, трябва да постигнем съгласие относно общите дефиниции и да споделим 
разбиране по отношение на това, което в момента е заложено с оглед съгласуване на 
международните норми и стандарти.

Следните въпроси трябва да бъдат прецизно и колективно разгледани и отговорени: 
Какво е агресивна чужда намеса? Как юридически да се квалифицират 
дезинформационни и манипулационни операции, организирани от чужда държава? Как 
можем да определим тези заплахи и атаки като престъпления? Кой режим на 
колективни санкции може да бъде въведен?

След това глобалното сътрудничество трябва да се основава на обмен на най-добри 
практики и управление на конкретни проекти. Европейският парламент, чрез своята 
огромна мрежа от междупарламентарни форуми, ще има водеща роля тук, както и 
делегациите на ЕС в трети страни.

Методи на работа

Независимо от нашите политически възгледи за различните законодателни актове и 
цветовете ни в политическия спектър, като членове на INGE, ние сме единни в 
мнението, че нашата демокрация трябва да се противопостави на опитите на чужда 
намеса. Поради тази причина ние изградихме работата си в комисията за дълбоко 
сътрудничество между политическите групи. Координаторите решиха съвместно с 
председателя кои експерти да поканят и кои изследвания да възложат. Като докладчик 
редовно съм се консултирал с докладчиците в сянка по време на работата си по 
изготвяне.

Тематично можем да разграничим фазата на диагностика от фазата, фокусирана върху 
решението. По време на първата фаза поканихме експерти, които биха могли да ни 
помогнат да разберем заплахите и методите във всичките им разновидности. Водени от 
мандата, имахме редица изслушвания за намеса в публичната и частната сфера и 
разследвахме методите на различни чуждестранни участници. Във фазата на 
фокусиране върху решението INGE се фокусира върху идентифицирането на възможни 
инструменти и стратегии за предотвратяване и противодействие на идентифицираните 
проблеми.

INGE също така възложи шест проучвания и покани авторите да представят своите 
открития. Епидемичната обстановка, свързана с пандемията от Covid-19, ни попречи да 
организираме каквито и да било мисии през първите два семестъра от съществуването 
на INGE. При написването на това обаче членовете на INGE току-що се върнаха от 
първата успешна мисия в Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) в 
Атина, Гърция. Планирани са още три мисии: до Тайпе, Париж и Вашингтон.

За да подготвим допълнително своите препоръки, ние изготвихме два въпроса за устен 
отговор. През юли 2021 г. попитахме заместник-председателя/върховния представител 
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Хосеп Борел как възнамерява да поправи липсата на ресурси и мандат за оперативните 
групи Stratcom на ЕСВД и липсата на подходящи санкции срещу чуждестранни 
участници, участващи в намесата. През октомври 2021 г. попитахме заместник-
председателя на Комисията Вера Йоурова как планира да гарантира, че липсата на 
координация между секторите и политическите нива не увеличава експозицията на 
чужда намеса и как да подобрим прозрачността на алгоритъма и да поддържаме 
медийната грамотност.

Един от ключовите ни изводи беше важността на сътрудничеството и обмена на 
информация, както в световен мащаб, така и между нивата на управление и различните 
сектори в ЕС. Затова от самото начало поканихме на нашите срещи други комисии и 
делегации с компетенции, свързани с чуждата намеса. Експертният опит на тези 
сестрински организации обогати дебатите, които проведохме с гостите, и се уверихме, 
че заключенията от нашите изслушвания попадат в обикновените комисии, работещи 
със съответните законодателни предложения.

Едно ключово събитие ще бъде междупарламентарната среща, на която ще бъдем 
домакини през ноември 2021 г. Тази среща между парламентаристи от държави от ЕС и 
избрана група от партньори-съмишленици в глобален план ще бъде решаваща 
възможност да се поучим едни от други и да обсъдим общите предизвикателства и 
решения.

За да подготви този доклад, докладчикът изготви четири работни документа: за 
състоянието на чуждата намеса в Европейския съюз, включително дезинформацията, за 
прикритото финансиране на политически дейности от чуждестранни донори, за 
чуждата намеса с помощта на онлайн платформи и за изграждането на устойчивост на 
ЕС срещу хибридните заплахи.

В допълнение към всички споменати официални срещи докладчикът събра знания чрез 
срещи, участие в конференции и обширно четене на изследвания и новинарски статии.

Сътрудничество с други органи на Европейския парламент и ЕС

Поради междусекторния характер на нашия мандат INGE покани и обсъди различни 
аспекти на чужда намеса с петима членове на Комисията:

• Вера Йоурова, заместник-председател, отговарящ за ценностите и прозрачността,

• Маргаритис Шинас, заместник-председател, отговарящ за популяризиране на 
нашия европейски начин на живот,

• Жозеп Борел, заместник-председател на Европейската комисия/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност,

• Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, и

• Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател на „Европа, подготвена 
за цифровата ера“ и по въпросите на конкуренцията,
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Проведохме и няколко дискусии с персонала на Комисията и службите за външна 
дейност и специална среща заедно с CONT и Европейската сметна палата относно 
нейния Специален доклад 09/2021: дезинформацията, засягаща ЕС: преодоляна, но не и 
опитомена.

специалната комисия INGE също така е създала план за сътрудничество с няколко 
комисии на ЕП, с които споделя някои компетенции. INGE досега има единадесет 
комисии и единадесет делегации.

Външни експертни становища

Специалната комисия по въпросите на външната намеса във всички демократични 
процеси в ЕС, включително дезинформацията, поиска външен експертен опит по 
следните теми, които са от значение за текущата работа на комисията:

• дезинформация – картографиране и решения, включително регулиране на 
платформите

• финансиране – картографиране и решения

• инфраструктури

• подходът на най-добри практики в цялото общество за противодействие на 
хибридните заплахи

• въздействие на дезинформационните кампании върху мигрантите, ЛГБТИ и 
малцинствените групи

• поуки, извлечени от злоупотребата на авторитарните режими.

Преглед на изслушванията с участието на външни експерти

Тематични изслушвания

• Хибридни заплахи, дезинформация и поляризация - институционален 
преглед, 24 септември 2020 г.

• Намеса в изборите, финансиране на политически партии и платформи в 
социалните мрежи - преглед, 2 октомври 2020 г.

• Как чуждата намеса подкопава суверенитета: примерът на нашите източни 
съседи, 21 октомври 2020 г.

• Чужда намеса в публичната сфера: Проверка на факти, платформи за 
социални мрежи и тяхното използване при дезинформация и чужда намеса и 
изграждане на устойчивост, 26 октомври, 2020 г. и 9 ноември 2020 г.

• Чужда намеса в политическата сфера: Чужда намеса по време на изборните 
процеси, включително чрез кибератаки, изтичане на данни и злонамерена 
комуникация, 12 ноември 2020 г.
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• Чужда намеса в политическата сфера: Политическо финансиране от законни 
или незаконни форми на посредничество и подставени донориот източници 
на трети държави, 2 декември 2020 г.

• Журналистика срещу пропаганда, 11 декември 2020 г.

• Възможни заплахи от намеса от трети държави в геополитически контекст, 
25 януари 2021 г. и 1 февруари 2021 г.

• Стратегическа комуникация за противодействие на чужда намеса, 22 
февруари 2021 г.

• Как да направим финансирането на политическите партии и кампании по-
прозрачно: от какви правила имаме нужда в ЕС?, 23 февруари 2021 г.

• Онлайн демокрация: какви са рисковете? Как да се предпазим?, 17 март 2021 
г.

• Чужда намеса във финансирането на организации против избора в ЕС, 25 
март 2021 г.

• Технологични разработки и регулаторни подходи към дезинформацията: 
Намеса чрез реклама, 13 април 2021 г.

• Технологични разработки и регулаторни подходи по отношение на 
дезинформацията, 15 април 2021 г.

• Обмен на мнения с Михаил Ходорковски, основател на Dossier Center, 10 май 
2021 г.

• Изслушване във Facebook, Twitter и Youtube относно ролята на социалните 
медийни платформи за разпространението и развитието на дезинформацията 
и за откриването и противодействието й, 10 май 2021 г.

• Как историята, културата и образованието могат да помогнат за 
противодействие на дезинформацията, 15 юни 2021 г.

• Дезинформация и дискриминация, 12 юли 2021 г.

• Планът за действие за европейската демокрация и Законът за предоставяне 
на цифрово съдържание и цифрови услуги и други инструменти на ЕС: как 
предложенията биха могли да защитят демократичните процеси в ЕС от 
чужда намеса и пътят напред, 2 септември 2021 г.

• Санкции и колективни мерки за противодействие, 2 септември 2021 г.

Размяна на мнения с

• Ролята на образованието, медиите и културата за справяне с 
дезинформацията и чуждата намеса, 9 септември 2021 г.
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• Чужда намеса и шпиониране на европейски политици и институции, 9 
септември 2021 г.

• Сигурност на институциите на ЕС: в отговор на ескалацията в кибератаките, 
9 септември 2021 г.

• Икономически щети от чужда намеса/дезинформация, включително пазара 
на данни, 14 октомври 2021 г.;


