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Fråga för muntligt besvarande O-000060/2021
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Raphaël Glucksmann
för Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska 
unionen, inbegripet desinformation

Angående: Desinformation och sociala plattformars roll

Europeiska unionen ställs inför allt större hot mot demokratin från dold utländsk finansiering, 
informationsmanipulation och annan inblandning på nätet. På grund av onlineplattformarnas 
affärsmodeller, som går ut på att dra till sig uppmärksamhet, har dessa plattformar ökat tillgången till 
informations- och kommunikationsverktyg, även för oliktänkande och visselblåsare, men deras 
metoder har också lett till spridning av desinformation, främjande av hatpropaganda, trakasserier, 
tystande av motståndare, spionage, inblandning i val och annan brottslig eller skadlig verksamhet. 
Frågor som rör kampen mot desinformation, användning av reklamsystem, onlinetrakasserier och 
annan inblandning på nätet faller till stor del fortfarande inom plattformsleverantörernas eget 
ansvarsområde, eftersom det saknas en ordentlig reglering på EU-nivå. Principen om självreglering 
har nu visat sina begränsningar. Det föreslagna paketet med en rättsakt om digitala tjänster förväntas 
ta itu med åtminstone en del av problemet genom att skärpa kraven på onlineplattformarna. Det 
räcker emellertid inte med effektiv lagstiftning, utan det krävs också en strategi på institutionell nivå, 
politisk samordning, trovärdiga instrument och motåtgärder:

1. Vilken politisk samordning mellan olika sektorer och vilken typ av institutionell struktur inom EU 
föreslår kommissionen för att täppa till befintliga luckor i lagstiftningen som utnyttjas av fientliga 
aktörer, och för att samordna kollektiva motåtgärder?

2. Hur hänger åtgärder på EU-nivå samman med åtgärder på medlemsstatsnivå och med 
diskussionen om bästa praxis på nationell och regional nivå, till exempel utvecklingen av en 
verktygslåda för att motverka utländsk inblandning och utländskt inflytande, reglera utländsk 
finansiering och införa nya instrument som gör det möjligt att lägga kostnaderna på förövarna?

3. Hur ser kommissionen på de befintliga lagstiftningsförslagens förmåga att effektivt bekämpa 
desinformation och hatpropaganda på alla språk, och vad förväntar sig kommissionen av den 
uppdaterade uppförandekoden om desinformation och andra åtgärder?

4. Hur bedömer kommissionen krav som öppenhet inom och reglering av användningen av 
algoritmer och politisk reklam i detta sammanhang? Vilka är kommissionens planer för att ta itu 
med problem i samband med datahandel, som innebär att man samlar in och kombinerar 
personuppgifter från olika källor och säljer dessa aggregerade uppgifter till tredje part?

5. Slutligen, vad är kommissionens ståndpunkt i fråga om främjande av mediekompetens och ett 
diversifierat medielandskap, inbegripet en stark offentlig sektor, trovärdiga källor med korrekt 
information och stöd för medieinnehåll som är auktoritativt och av hög kvalitet?
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