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Медийните регулатори приемат нова рамка за сътрудничество
за укрепване на трансграничното правоприлагане
На своето пленарно заседание през декември ERGA направи обобщение на
работата си през 2020 г. и постави основите за дейността си през 2021г.
Националните регулаторни органи се споразумяха за общи принципи и правила
за това как да се осигури трансгранично прилагане на медийни правила за
аудиовизуални медийни услуги и платформи за споделяне на видеоклипове. Резултат
от работата през 2020 г. е новият Меморандум за разбирателство на ERGA, който беше
приет от членовете на ERGA (и от националните регулатори на Европейското
икономическо пространство, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) днес. Приемането на
Меморандума беше акцент на 14-тото пленарно заседание на Групата на европейските
регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA), което се проведе в дигиталната
платформа на 3 декември 2020 г.
Меморандумът за разбирателство на ERGA е свидетелство за конвергентната
воля на аудиовизуалните регулатори да обединят действия и работа за демократичен
климат и равни условия в медийния сектор. Той ще осигури на членовете на ERGA нов
инструмент за преодоляване на предизвикателствата свързани със средата на все поконвергентни и безгранични медии.
„Ако ние в Европа не защитаваме уверено нашата конституционна свобода чрез
върховенството на закона, тогава никой няма да го прави“, каза д-р Тобиас Шмид,
председател на ERGA, в началото на срещата. „През 2020 г. бяхме фокусирани върху
изграждане на структурна основа, която ни позволява да свършим най-добрата си
работа в защитата на свободата на словото на хората в Европа. През 2021 г. ще трябва
да използваме нашите нови и мощни процедури. "
Членовете на ERGA възприеха пленарното заседание и като възможност да
погледнат назад към многобройните си приноси към дебата за това как да се справим с
дезинформацията. Като цяло, ERGA се застъпва за по-голяма прозрачност и предлага
да се премине от саморегулация към съвместно регулиране на онлайн платформите.
Ето защо, ERGA приветства становището на Европейската комисия за Плана за
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действие за Европейската демокрация

(EDAP) и План за действие в областта на

медиите (MAAP), току-що публикувани днес. Докато Планът за действие за
Европейската демокрация гарантира трудния баланс между защитата на свободата на
изразяване и защитата на демократичните ценности, Планът за действие в областта на
медиите признава добавената стойност на Меморандума за разбирателство и
значението на засиленото сътрудничество на медийните регулатори в рамките на
ERGA.
Усилията на ERGA се подкрепят и от Съвета на Европейския съюз. В наскоро
приетите от Съвета заключения относно гарантирането на свободна и плуралистична
медийна система, държавите-членки

единодушно подкрепят

Меморандума

за

разбирателство и призовават за засилена роля на националните регулатори и ERGA.
В рамките на своята работна програма за 2021 г. ERGA ще разглежда темите,
заложени в плановете за действие на Комисията и ще продължи да придружава
дискусиите на равнище ЕС относно бъдещата рамка за цифрови услуги и мерките
срещу дезинформация. В този контекст европейските регулаторни органи се занимават
предимно със защитата на демократична медийна среда. В същото време, ERGA ще
засили работата си по прилагането на Директивата за аудиовизуални медийни услуги
(ДАВМУ), като предоставя насоки за някои от регулаторните и новости.
По време на пленарното заседание Тобиас Шмид беше преизбран за втори
мандат за председател на ERGA през 2021 г. Карим Ибурки, президентът на Conseil
Superieur de l'Audiovisuel (Белгия) бе утвърден за заместник-председател на ERGA.
Освен това, членовете на ERGA гласуваха Алехандра де Итуриага Гандини (CNMC,
Испания), Шарлот Ингвар-Нилсон (MPRT, Швеция) и Селин Крейг (BAI, Ирландия) да
бъдат част от борда на ERGA през следващата година.
Относно ERGA:
Европейската регулаторна група за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се
състои от националните регулаторни орган органи в областта на аудиовизуалните
медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и подпомага сътрудничество
между регулаторните органи в ЕС. Д-р Тобиас Шмид, директор на медийния орган на
Северен Рейн-Вестфалия е настоящият председател на ERGA.
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