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Въведение

През юни 2020 г. Парламентът създаде специална комисия по въпросите на външната 
намеса, включително дезинформацията, във всички демократични процеси в 
Европейския съюз. Нейната цел е да определи подход по отношение на третирането на 
доказателства за външна намеса в демократичните институции и процеси на ЕС и 
неговите държави членки. От първото заседание през септември насам комисията е 
разследвала външна намеса в публичната и политическата сфери чрез поредица от 
изслушвания на експерти.

По отношение на подготовката в случай на възникване на външна намеса, Европа дълго 
време действаше така, като че ли няма причини да се страхува и като че ли няма какво 
да защитава. Нашите разследвания в рамките на комисия INGE вече показаха слабости, 
липса на координация, липса на достатъчно ресурси, липса на законодателство и дори 
известна липса на въображение. В допълнение, разпространението на свързана с COVID-
19 дезинформация потвърждава необходимостта от по-сериозни и по-добре 
координирани усилия на ЕС за борба с дезинформацията в по-широк смисъл.

Eдна от причините е очевидно липсата на солидни доказателства. 

Много е трудно да бъде доказано как точно чуждестранни субекти се опитват да се 
намесват в нашите демократични процеси и доколко постигат успех. Това, което излезе 
на повърхността, е само върхът на айсберга.

Както обаче видяхме, не е трудно да се установят твърде много прояви на уязвимост в 
нашето общество – уязвимост, която би могла да бъде използвана с цел разрушаване, 
смущаване и манипулиране от желаещите да сторят това. Не е много трудно и да се 
осъзнае, че ЕС и националните законодатели трябва да извършват надлежно своята 
работа, като защитават основните права на гражданите на нашия Съюз.

Допуснахме да бъдат създадени твърде много „вратички“ в нашите нормативни актове. 
Проявихме прекалена наивност по отношение на новите технологии, търговията и 
възможностите за инвестиции. Освен това не успяхме да създадем защитна мрежа, 
аварийна сигнализация, курс за първа помощ или подпомагаща структура, които са 
крайно необходими за защитата на основните ценности на нашия Съюз: зачитането на 
човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, 
както и зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които 
принадлежат към малцинства.

Демокрацията се основава на доверие. За да осигурим доверието на всички граждани в 
нашите демократични процеси, трябва да гарантираме, че гражданите се чувстват 
свободни да дебатират, да гласуват и да участват по друг начин в демокрацията, 
необезпокоявани от неправомерна намеса. 

В настоящия работен документ ще разгледам някои основни заплахи от спектъра на 
външната намеса и ще очертая възможни решения. Ще започна и разискване относно 
терминологията и ще приключа със заключенията си за това как следва да бъде 
продължена нашата работа.
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Външна намеса и хибридна война

Всички форми и разпространители на дезинформация, по-специално свързана със 
здравето невярна информация в условията на световна пандемия, потенциално 
представляват съществени рискове за живота на хората, които изискват твърд 
политически отговор.

Налице са много причини, поради които чуждестранни субекти се намесват в 
демократичните процеси в ЕС: придобиване на общо геополитическо предимство, 
извличане на по-маломащабни ползи, например в областта на търговията или 
икономиката, използване на политическото развитие в ЕС за вътрешни цели или 
подпомагане избора на политически съюзници. Що се отнася до авторитарните режими, 
би могла да съществува и обща мотивация или да се обрисуват отворените демокрации 
като по-несполучливи варианти в сравнение с авторитарните системи, или да се размиват 
различията между двете системи. Външната намеса в демократичните процеси често е 
съпътствана от по-общи хибридни заплахи.

Няколко държавни субекта бяха особено активни в тази област, като например Китай, 
Русия и Иран.

Макар че всяка от тях може да има различни цели, стратегии, тактики и средства за 
осъществяване на тези свои намерения, като цяло тяхната обща цел може да бъде да 
отслабят, разделят или дискредитират ЕС.

Общо погледнато, екосистемата на дезинформацията се разширява и следователно 
следва да бъдат отделени и повече ресурси на Съюза за справяне с нея.

Хибридната война е креативна, спонтанна, опортюнистична, неочаквана и объркваща. 
Тя може трудно да бъде дефинирана и идентифицирана по правилен начин поради 
нейната скрита тактика, непрекъснато променящи се методи и основаващ се на проба и 
грешка характер. Освен това технологичните разработки се осъществяват с все по-бърз 
темп, като често ограничават нашите възможности единствено до последващо 
установяване на злонамерени практики.  Това би могло да бъде съчетание от 
дезинформация, политическо финансиране, стратегическо рекламиране, изкупуване на 
критична инфраструктура, кибератаки, натиск върху изследователи, създаване на нови 
НПО и използване на мрежи от тролове с цел разпалване на деструктивен дебат, когато 
е необходимо той да бъде ориентиран към достигането на определено решение.

Поради това развиването на аналитичния капацитет и способностите за комуникация на 
ЕСВД е от решаващо значение за ефективното справяне с външната намеса. Важно е тези 
стъпки да бъдат предприемани успоредно, а не за сметка на вече съществуващи и 
успешни дейности, като например трите оперативни групи за стратегическа 
комуникация в рамките на ЕСВД. 

Системата за ранно предупреждение следва да продължи да се развива, за да реализира 
пълния си потенциал, тъй като тя е особено полезна като платформа за споделяне на 
информация, най-добри практики, допълнителен анализ за целия ЕС, мерки на 
политикитe и стратегическа комуникация, като същевременно служи като мост към 
участващи в сътрудничеството външни партньори. В това отношение по-тясното 
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сътрудничество с държави и международни организации със сходни виждания остава 
неделим елемент.

Защита, включваща множество дисциплини и надхвърляща границите

За разкриването на тези атаки е необходимо на първо място да се свържат инциденти, 
които изглеждат изолирани и без връзка помежду си. За тази цел трябва да бъдат 
изградени мрежи с участници от множество различни дисциплини. По същата причина 
сътрудничеството между държавите членки и с международни партньори е от 
съществено значение.

Същото важи и за защитата; при нея трябва да се възпроизведе същият вид многостранен 
модел в малък мащаб. Определено законодателство, известно образование, система за 
предупреждение, по-добра сигурност на информационните технологии и техническа 
независимост. На пръв поглед може да изглежда, че някои действия нямат никакво 
отношение към въпроса, но точно те може да се окажат в крайна сметка най-ефективните. 
Такъв е случаят например, когато става въпрос за овластяване на определени уязвими 
групи, които в противен случай биха могли да бъдат подлъгани да вярват на 
дезинформация или дори да разпространяват такава.

Журналистика срещу дезинформация

Разпространяващите дезинформация субекти понастоящем са в особено благоприятна 
позиция. Една от причините е, че едно от най-ефективните средства срещу 
дезинформацията – журналистиката – преминава през дълбока криза. Медиите вече са 
подложени на сериозен финансов натиск, тъй като техните читатели, зрители и 
слушатели са все по-малко мотивирани да плащат за журналистическо съдържание и 
много от постъпленията от реклами се пренасочват към платформите. 

Икономическата помощ за журналистите е много по-чувствителен въпрос в сравнение 
например с помощта от ЕС за земеделските стопани или филмопроизводителите. Нито 
журналистите, нито правителствата могат да си позволят да предприемат каквото и да 
било действие, което би компрометирало журналистическата неприкосновеност и 
независимост. Някои идеи бяха споменати по време на нашите изслушвания, 
включително спонсорирано от ЕС обучение. Тези и други идеи следва да бъдат 
разгледани в сътрудничество с организациите на журналистите.

В допълнение към трудното икономическо положение, отделни журналисти или медии 
са изложени и на заплахи, операции, свързани с хакване и изтичане на информация, и 
други кибератаки. ЕС трябва да намери начини да помогне на журналистите, активистите 
и изследователите, които са подложени на атака, след като са съобщили истината.

Допълнително предизвикателство пред гражданите, които се опитват да се информират, 
е информационното претоварване, на което всички ние сме изложени. В условията на 
настоящата икономика на вниманието всеки от нас разполага с все по-малко време за 
качествена журналистика. Едно бързо черно-бяло съобщение, дори ако то е неточно или 
подвеждащо, може да бъде по-лесно за възприемане от днешните заети хора. Това важи 
с още по-голяма сила, ако съобщението е адаптирано така, че да потвърждава наши 
лични предубеждения, или се разпространява посредством канали, които изглеждат 



DT\1220809BG.docx 5/11 PE662.140v01-00

BG

надеждни.

Това води до предизвикателствата, свързани с развитието на уменията за медийна 
грамотност. Много училища включват медийната грамотност и критичното мислене в 
своите учебни програми, което е от съществено значение и следва да се насърчава. Това 
обаче не коригира липсата на умения за медийна грамотност сред хората, които вече са 
напуснали училище. Съществуват, разбира се, много добри инициативи за повишаване 
на осведомеността и овластяване на гражданите от всички социални групи и възрасти. 
Ключово предизвикателство остава обстоятелството, че повечето хора разполагат с 
много малко време и вероятно изпитват още по-малко желание да усвояват тези умения 
или дори самите те да проверяват фактите. Наред с това, много малко от нас са склонни 
да проверяват фактологично истории, които съответстват в твърде голяма степен на 
нашите собствени възгледи.

Част от решението е да бъде увеличена достъпността на безпристрастната информация, 
като бъдат подкрепени журналистиката, библиотеките, преподавателите и други 
източници на информация.

ЕС и националните институции следва да използват стратегическа комуникация и срещу 
операции за оказване на зловредно влияние, които имат за цел да манипулират свободния 
политически дебат или да създават трудности пред постигането на общи позиции.

Извършената от оперативните групи на ЕСВД за стратегическа комуникация работа по 
разкриване на дезинформация, насочена към ЕС или граждани на ЕС, е съществена първа 
стъпка към повишаване на разходите за субектите, замесени в тези дейности. ЕС трябва 
да разполага със средствата и независимостта, за да гарантира постоянно наблюдение на 
външната дезинформация в ЕС, както и да повишава осведомеността и да продължава 
обучението по този въпрос. 

Това очевидно изисква разширяване на мандата и увеличаване на ресурсите на 
оперативните групи на ЕСВД за стратегическа комуникация. 

ЕС следва също така да разгледа възможността за налагане на санкции, когато са налице 
доказателства кой стои зад дейностите по външна дезинформация. Възпиращите 
дейности биха могли да обхващат посочване и порицаване, включване в черни списъци 
на персонала на замесените в дезинформация медии за събития за пресата или медийна 
акредитация.

Изграждането на обществена устойчивост срещу дезинформацията следва да заеме по-
централна роля в програмата на ЕС за неговите съседни държави. Понастоящем 
подкрепата за независимите медии, медийната грамотност и представителите на 
гражданското общество в тези държави е по-необходима от всякога.

Ролята на платформите

Платформите на социалните мрежи се превръщат в доминираща арена на обществения 
живот и дебат в нашите общества. В действителност за много хора тези платформи са 
основните източници на новини и авторитетни мнения. Поради това те трябва да 
съответстват на стандартите за социална отговорност по отношение на въздействието, 
което техните алгоритми упражняват върху формата и посоката на обществения дебат.
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Същевременно микротаргетирането, създаването на алгоритми, използването на 
фалшива самоличност онлайн с цел измама и скритите реклами с цел манипулиране на 
общности по интереси и дори много точно таргетираните отделни ползватели
започват постепенно да се превръщат в минало, тъй като методите на изкуствения 
интелект предоставят нови и все по-усъвършенствани начини за достъп до неограничена 
аудитория.

Тези, които искат да ни манипулират, експериментират непрекъснато с нови техники и 
изразни средства. От друга страна, ресурсите и вниманието, които платформите отделят 
за откриване и борба с тези методи, изглеждат адаптирани спрямо положението и 
степента на сложност към момента, когато социалните платформи и търсачките са били 
създадени за първи път. Що се отнася до дезинформацията на по-малките езици или 
дори на повечето други езици освен английски език, положението е още по-лошо.
Когато става въпрос за законодателство, защитаващо гражданите и обществения дебат 
от намеса и манипулация, съществуващите практики и инструменти за съжаление 
напомнят на древните рицарски кодекси.  

Освен това следва да вземем под внимание факта, че бизнес моделът на социалните 
платформи често е вреден поради преднамереното отдаване на приоритет и 
остойностяване на спорна, разединяваща информация.

Налице са, разбира се, и някои положителни промени. Кодексът за поведение във връзка 
с дезинформацията действително доведе до подобрения. Много НПО, преподаватели, 
журналисти и правителства работят здраво, за да предупреждават за дезинформация 
онлайн, и дават възможност на гражданите да правят по-ясна разлика между 
манипулация и информация.

При все това третирането на редица онлайн заплахи на секторна основа или според 
конкретния случай и позоваването на добрата воля на онлайн платформите за 
разрешаване на неясно дефинирани въпроси вече не е жизнеспособно. Настоящата липса 
на ефективен и приложим за целия ЕС подход създава риск и от възникване на 
многообразие от несъгласувани национални регулаторни режими. Поради това ЕС 
следва да премине към интегриран, общоевропейски набор от норми, който ще утвърди 
бъдещето на интернет като свободно и безопасно място за публичен дискурс.

Предложените наскоро План за действие за европейската демокрация, Законодателен акт 
за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари са желани и важни стъпки 
към повишаване на прозрачността и безопасността на цифровата среда и към 
увеличаване на отговорността на участниците, като например дружествата в областта на 
социалните медии. В тях са включени конкретни предложения срещу платформите, 
които не успяват да предприемат действия. 

Сега следва да следим отблизо законодателния процес в Парламента и да избегнем 
„разводняване“ на амбициозните цели. 

Като се има предвид и фактът, че вредното съдържание не е обхванато пряко от 
Законодателния акт за цифровите услуги, следва да разгледаме възможността за 
създаване на връзка с други възможни инициативи, като например Законодателния акт 
за цифровите пазари, така че направим тези предложения достатъчни силни, за да 
противодействат по подходящ начин на проблемите, свързани с намесата, на всички 
езици, липсата на прозрачност или злоупотребата с лични данни, алгоритми и реклама, 
като същевременно се защитава свободата на изразяване.
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Финансиране на участници в политическия процес

Скритото финансиране на политически дейности от чуждестранни донори е 
чувствителен вид чужда намеса. 

В продължение на много години акцентът беше поставян единствено върху кибератаките 
и дезинформацията, а не върху политическото финансиране, тъй като то повдига 
чувствителни от политическа гледна точка въпроси. 

При все това съществуват много примери за местни политически организации, които 
получават подкрепа от чуждестранни субекти. С подобна подкрепа се преследват поне 
две различни цели: подкопаване на европейското единство (например по време на 
референдума за Брексит, когато партиите, водещи кампания за напускане на ЕС, 
получиха значително чуждестранно финансиране) или изграждане на група от 
съюзнически партии, подкрепящи възгледите на чуждестранен държавен субект 
(например кампания срещу санкциите, наложени на Русия). 

Според споделените с нашата комисия констатации през последното десетилетие Русия, 
Китай и други авторитарни режими са насочили повече от 300 милиона щатски долара в 
33 държави с цел намеса в демократични процеси (над 100 случая), като тази тенденция 
очевидно се ускорява. Половината от тези случаи са свързани с действията на Русия в 
Европа. 

Освен това организации на трети страни, създадени съвместно от американски и руски 
ултраконсервативни сили, също са много активни в Европа по отношение на 
финансирането и координирането на европейски крайно десни движения въз основа на 
ултраконсервативна програма. 

Стоящите зад тези дейности чуждестранни субекти се стремят да се възползват от 
държави, в които са забелязани „вратички“ в законите, предотвратяващи чуждестранно 
подпомагане на кампании, което е особено проблематичен въпрос в ЕС, където 
правилата за чуждестранно финансиране на политически дейности се различават 
съществено между държавите членки. 

Седемте най-често използвани „вратички“ за скрити чуждестранни капитали са: 
плащания в натура (необходимо е широко определение, вариращо от заеми до 
нематериална помощ), подставени донори (посредници, прикриващи реалните 
източници на финансиране), фиктивни дружества, канали с нестопанска цел като 
фондации (в почти всички държави – членки на ЕС, финансирането от трети страни на 
политически кампании не е регламентирано), финансиране на онлайн политически 
реклами, финансиране на медии или дори нововъзникващи технологии (дарения в 
крипто валута).  

Като се има предвид всичко това, следва да се разгледа необходимостта от договаряне 
на общи основни стандарти от държавите – членки на ЕС, за да бъдат преодолени 
съществуващите слабости, позволяващи на чуждестранни субекти да се намесват в 
политическите дейности в рамките на ЕС. 
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Киберсигурност и критични субекти 

Необходимостта от гарантиране на защитата на европейските критични инфраструктури 
и услуги срещу чуждестранни кибератаки също е сред основните точки на нашия мандат. 

Неотдавна Комисията и Европейската служба за външна дейност предложиха 
амбициозен набор от предложения за нова стратегия на ЕС за киберсигурността. Целта 
на стратегията е да се укрепи устойчивостта на Европа срещу киберзаплахи и да се 
определят стандарти за киберсигурност по отношение на основни услуги и критична 
инфраструктура, като например болници, енергийни мрежи, железници и увеличаващия 
се брой свързани обекти и услуги. Основният стълб на стратегията е необходимостта ЕС 
да стане технологично независим. 

Като част от стратегията, Комисията представи две законодателни предложения, в които 
се разглеждат както киберзащитата, така и физическата защита на критични субекти и 
мрежи. На първо място, Директива за мерки на високо ниво на киберсигурността в целия 
Съюз (МИС 2), която ще помогне за увеличаване на споделянето и сътрудничеството в 
областта на управлението на киберкризи на национално равнище и на равнището на ЕС. 
На второ място, нова директива за устойчивостта на особено важните субекти, която 
разширява приложното поле на предходната Директива за европейски критични 
инфраструктури от 2008 г., като вече обхваща десет сектора. 

Тази стратегия и законодателните предложения са навременни и поради това се 
приветстват. Понастоящем те трябва да бъдат подложени на задълбочена оценка от 
съответните парламентарни комисии, за да бъдат преценени тяхната реална добавена 
стойност и дали са достатъчно амбициозни да се справят с настоящите 
предизвикателства. 

В допълнение към последните инициативи, предприети от Комисията в тези области, 
установяваме също така със задоволство, че новата способност на ЕС за налагане на 
санкции срещу отделни лица, замесени в кибератаки срещу критични инфраструктури, е 
приложена поне по два повода през последните месеци.

В рамките на нашите изслушвания констатирахме също така, че съществен елемент от 
стабилното функциониране на нашите демокрации произтича от сигурността на 
цифровите системи, използвани по време на предизборни кампании и избори. На 
вниманието на нашата комисия бяха представени редица случаи на кибератаки, 
включително хакване и изтичане на лични имейли, злонамерени съобщения или дори 
атаки срещу публична инфраструктура в изборния ден. Тези хибридни заплахи биха 
могли да бъдат включени и в рамките на обсъждането относно защитата на критичната 
инфраструктура. 

По отношение на 5G мобилните мрежи, които са абсолютно необходима предпоставка 
във връзка с инфраструктурата за постигането на конкурентоспособно равнище на 
цифровизация, ЕС и неговите държави членки трябва да се стремят към автономност и 
независимост от оборудване от трети държави. 

Определения
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ЕС трябва също така да постигне съгласие по няколко определения, за да си осигури 
инструментите за правилно третиране на външната намеса. Това би донесло много 
предимства. На първо място, на етапа на планирането всеки трябва да разбира едно и 
също нещо, когато се употребяват едни и същи думи.

Такъв например е случаят при диалога с платформите на социалните медии и тяхната 
работа срещу дезинформацията. Опитът е показал, че различните платформи използват 
различни видове поведение, за да провокират дадено действие, което затруднява 
разбирането на заплахите пред крос-платформите, като същевременно улеснява 
злонамерените лица така да адаптират манипулативните си действия, че да могат да 
проникват през съответните „вратички“ на всяка платформа. Тази основна договореност 
трябва да е налице, за да бъдат представени очакванията на ЕС по успешен начин.

Когато става въпрос за планиране на насрещна тактика, е важно да се установи видът на 
проблемните действия, преди да бъде избрано конкретното коригиращо действие. Ако 
вземем за пример сферата на дезинформацията/невярната информация, действията 
срещу невярната информация, разпространявана безобидно от хора, които вярват, че 
информират своите мрежи, трябва да се различават съществено от действията срещу 
дезинформацията, създавана и разпространявана преднамерено с цел подвеждане и 
нанасяне на вреди. В първия случай ответният отговор трябва да бъде внимателен, 
например като се постави акцент върху образованието и информацията, докато във 
втория случай може да се стигне до санкции или осъждане.

По отношение на ответните отговори също би било интересно да се обсъдят възможни 
определения, като например възпиране по демократичен начин, лишаване от престиж, 
санкции и т.н.

В рамките на доклада на INGE трябва да се стремим да определим списък с термини въз 
основа на вече свършената работа от ЕК, ЕСВД и други.

Заключение

Заслужава си да се повтори: Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане 
на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, 
които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в 
общество, което се характеризира с плурализъм, недискриминация, толерантност, 
справедливост, солидарност и равенство между жените и мъжете.

Както е заявено в нейния мандат, комисия INGE има за цел в крайна сметка да защитава 
тези ценности и самата демокрация. В центъра на нашата работата е ангажиментът ни да 
защитаваме правото на всички граждани на пълноценно участие във всички 
демократични процеси, необезпокоявани от субекти, които се опитват да се намесват и 
да манипулират.

За да бъда пределно ясен, искам да уточня, че когато говоря за граждани, имам предвид 
тези, застъпващи възгледи, които споделям напълно, но и тези, с които категорично не 
съм съгласен, имам предвид „политическите животни“ като самия мен, но и всеки, чийто 
всекидневен живот е твърде натоварен, за да отделя време и енергия за политически 
разисквания, имам предвид повече и по-малко привилегированите, младите и старите и 
всички други.
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В тази битка не сме сами. По време на заседанията на нашата комисия и извън 
Парламента се срещнахме с впечатляващо широк кръг от активисти, изследователи, 
журналисти, обучители, държавни служители и съзнателни съграждани, като всички те 
допринасят във всекидневния си живот за защитата на демокрацията.

През следващите месеци ще обединим усилия и ще анализираме тези предизвикателства 
едно по едно и ще търсим решения. Моите приоритети включват:

 Разработване на ясен набор от общи определения, като се признава фактът, че 
следва да се прави разграничение между различните видове предизвикателства, 
описвани понастоящем като „дезинформация“, „фалшиви новини“, „невярна 
информация“, „операции за оказване на влияние“ и т.н. 

 Разглеждане на начини за повишаване на прозрачността на политическото 
финансиране и обмисляне на възможност за определяне на тавани на 
чуждестранното финансиране.

 Увеличаване на подкрепата за уязвими групи като активисти, журналисти, 
изследователи, малцинства и лица, които се предвижда да бъдат назначени като 
вътрешни пълномощници. 

 Укрепване на стратегическата комуникация.

 Повишаване на осведомеността в рамките на публичните администрации по 
отношение на ключовите заинтересовани страни и работа с партньорски 
организации.

 Създаване на списък на червена и оранжева критична инфраструктура, която не 
следва при никакви обстоятелства да бъде собственост на чуждестранни субекти 
или респективно не изцяло. Гарантиране на независимостта на доставките в 
редица области на критичната инфраструктура.

 Разработване на по-строги правила за регулиране на платформите по отношение 
на прозрачността, санкциите, задължението за осигуряване на езикови познания 
и сътрудничество между платформите, както и ясни граници за предотвратяване 
на злоупотребата с данни на ползвателите.

 Разработване на критерии за прилагане и механизми за надзор за социалните 
платформи.

 Създаване на приложими в целия ЕС общи стандарти за социална отговорност по
отношение на проектирането на алгоритмите. 

 Справяне с предизвикателството, свързано със затворените групи за обмен на 
съобщения, които все по-често заместват открития обществен дебат.

 Разследване на хибридни заплахи, подпомагане и укрепване на 
мултидисциплинарни мрежи, включващи различни сектори от обществото, за да 
бъдат установявани бързо операциите за оказване на влияние.

 Подпомагане на изследователите в съответните сфери, като например 
дезинформация, медийна грамотност, скрито чуждестранно финансиране и т.н.

 ЕС следва да подкрепя инициативи за медийна грамотност, насочени по-
конкретно към уязвими групи, и да улеснява обмена на най-добри практики.
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 ЕС трябва да започне тесен диалог със сдружения на журналисти и отделни 
издатели във връзка с подходящи начини за подпомагане на свободните медии, 
без да се излага на риск тяхната независимост, и да им помага да си осигурят 
своя справедлив дял от рекламите.

 ЕС следва да увеличи своите разследвания в областта на външната намеса, 
включително, но не само дезинформацията, за да изобличава публично стоящите 
зад нея субекти и ако е възможно, да ги санкционира.

 ЕС трябва да улеснява по-тясното сътрудничество с държави и международни 
организации със сходни виждания, като например съответните звена и 
изследователски капацитет на НАТО, Механизма за бързо реагиране на Г-7 и 
ООН (по-специално ЮНЕСКО), наред с другите.

 Гарантиране на ефективни ответни реакции на институциите на ЕС спрямо 
дезинформацията по време на криза, като се извличат поуки от пандемията от 
COVID-19.
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