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Въпрос с искане за устен отговор O-000060/2021
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Raphaël Glucksmann
от името на Специална комисия по въпросите на външната намеса, включително 
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския съюз 

Относно: Дезинформацията и ролята на социалните платформи

Европейският съюз е изправен пред нарастващи заплахи за демокрацията чрез прикрито 
чуждестранно финансиране, манипулиране на информацията и друга намеса онлайн. Въпреки 
че, благодарение на бизнес модели, търсещи внимание, онлайн платформите разшириха 
достъпа до информационни и комуникационни инструменти, включително за инакомислещи и 
лица, сигнализиращи за нередности, техните практики доведоха и до разпространението на 
дезинформация, насърчаването на изказвания, подбуждащи към омраза, тормоз, заглушаване 
на опоненти, шпионаж, намеса в избори и други престъпни или злонамерени действия. 
Въпросите, свързани с борбата срещу дезинформацията, използването на рекламни системи, 
онлайн тормоза и други намеси онлайн, до голяма степен остават в сферата на компетентност 
на самите доставчици на платформи поради липсата на подходящо регулиране на равнището 
на ЕС. Принципът на саморегулиране вече показа своите ограничения. Очаква се 
предложеният Законодателен пакет за цифровите услуги да реши поне част от проблема чрез 
по-строги изисквания за онлайн платформите. Това обаче изисква не само ефективно 
законодателство, но и стратегически подход на институционално равнище, политическа 
координация, надеждни инструменти и ответни мерки:

1. Каква политическа координация между секторите и какъв вид институционална структура в 
рамките на ЕС предлага Комисията, за да бъдат премахнати съществуващите 
законодателни пропуски, използвани от злонамерени участници, и за координиране на 
колективните мерки за противодействие?

2. Каква е връзката на равнището на ЕС с равнището на държавите членки и с обсъждането 
на най-добрите практики на национално и регионално равнище, например разработването 
на инструментариум за противодействие на чуждестранната намеса и операциите за 
оказване на влияние, регулирането на чуждестранното финансиране и въвеждането на 
нови инструменти, които позволяват налагането на разходи на извършителите?

3. Как Комисията разглежда съществуващите законодателни предложения, когато става 
въпрос за ефективната борба с дезинформацията и изказванията, подбуждащи към 
омраза, на всички езици и какво очаква Комисията от актуализирания Кодекс на поведение 
във връзка с дезинформацията и други мерки?

4. Каква е оценката на Комисията на изисквания, като например прозрачността и 
регулирането на използването на алгоритми и политическата реклама в този контекст? 
Какви са плановете на Комисията за справяне с проблемите, свързани със брокерството 
на данни, което включва събирането и комбинирането на лични данни от различни 
източници и продажбата на тези обобщени данни на трети страни?

5. И накрая, каква е позицията на Комисията, що се отнася до насърчаването на медийната 
грамотност и разнообразната медийна среда, включително силен публичен сектор, 
надеждни източници на точна информация и подкрепа за меродавно и качествено 
медийно съдържание?
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