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ERGA приветства ръководство за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с
дезинформацията на ЕС и е готова да работи за
ефективното му прилагане

На 26 май 2021 г., Европейската комисия публикува Ръководство за укрепване на
Кодекса за поведение във връзка с дезинформация.
Тобиас Шмид, председател на ERGA и комисар по европейските въпроси на
германските медийни власти, подчертава необходимостта от Ръководство и планирано
укрепване на Кодекса за поведение с оглед на ефективната борба с дезинформацията:
„Ръководството е важна стъпка, която още веднъж показва, че Европейският съюз може
не винаги да бъде най-добрият спринтьор, но никой не трябва да ни подценява на средни и
дълги разстояния."
ERGA приветства целта, посочена в Ръководството за укрепване на Кодекса в
ключови области, като например достъп до данни за изследователи, проверка на факти,
даване на пълномощия на потребителите и ясен мониторинг, които също бяха подчертани в
предишни доклади на ERGA.
Ръководството предлага създаването на постоянна работна група, председателствана
от Комисията, в рамките на която подписалите Кодекса: ERGA заедно с представителите на
Европейската служба за външна дейност (EEAS), Европейската oбсерватория за цифрови
медии (EDMO) и съответните експерти, ще помогнат за преразглеждането и адаптирането
на Кодекса с оглед на технологичното, общественото, пазарното и законодателното
развитие.
„Радвам се, че много от наблюденията на ERGA са адресирани и Ръководството
отрежда ясна роля на ERGA. Очакваме с нетърпение да продължим конструктивното
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сътрудничество с подписалите Кодекса за ефективното му прилагане“, отбеляза Любош
Куклиш от Словашкия съвет за излъчване и ретранслация (RVR), който ръводи дейността
на ERGA в областта на дезинформацията.
Подобряване възможността на ЕС и по-специално на държавите-членки, ефективно
да ограничат разпространението на дезинформацията, от години е неразделна част от
работата на медийните регулаторни органи в рамките на ERGA. Групата представи няколко
доклада, в които се осъществява наблюдение на дезинформацията, свързана както с
европейските избори, така и с настоящата пандемия и е готова и ангажирана да запази и
предостави на Европейската комисия експертните познания на членовете си.
Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от
националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва
Европейската комисия и улеснява сътрудничеството 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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