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Силата е в сътрудничеството 

 

На своето пленарно заседание, проведено през м. декември, ERGA даде оценка на 

дейността си за 2021 г. и положи основите за по-нататъшно успешно сътрудничество 

през следващата година 

 

На 2 декември, членовете на ERGA се срещнаха за основната годишна среща на 

Групата, за да направят равносметка на изминалата година. Вследствие на пандемията от 

COVID-19, срещата се проведе виртуално. Въпреки това, европейските медийни 

регулатори имаха възможността да споделят и обсъдят множество резултати и постижения 

от своята работа. 

С оглед на бързо нарастващия брой нарушения срещу човешкото достойнство и 

защитата на непълнолетните в онлайн средата, както и продължаващата заплаха от 

дезинформация, по-важно от всякога е справянето с подобни проблеми да става бързо, 

подчерта д-р Тобиас Шмид, председател на ERGA в началото на срещата. През изминалата 

година ERGA успя да направи голям напредък в трансграничното правоприлагане и 

ефективно сътрудничество при тези случаи. Например, Меморандумът за разбирателство 

на ERGA помогна за подобряване на сътрудничеството между регулаторите в първата 

година след приемането му. Последният обмен на най-добри практики относно 

използването на изкуствен интелект в надзора на регулирането на медиите допълнително 

илюстрира това развитие. „ERGA е в позиция да отговори на заплахите, които очакват 

обществото ни в онлайн света, изцяло в духа на Европейския съюз. Да бъдем обединени в 

многообразието е декларирана цел на ЕС и това е, което европейските медийни регулатори 

изпълняват заедно”, каза д-р Тобиас Шмид. 

 



Гледайки напред към следващата година, членовете на ERGA обсъдиха и обявения 

Европейски закон за свобода на медиите (EMFA). В основната си реч, обръщайки се към 

ERGA, комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон каза: „Отправната точка на Закона за 

свободата на медиите ще бъде вътрешният пазар на ЕС за медии. Ще се стремим да 

защитаваме нейната цялост и независимост. По този начин искаме да засилим медийния 

плурализъм и да подобрим устойчивостта на сектора като цяло. Искаме да укрепим 

прозрачните и независими медийни пазари навсякъде в ЕС и да се справим с 

регулаторната фрагментация“. 

Правилните инструменти и мерки са предпоставка за успешното продължаване на 

работата на ERGA. За подкрепа на работата на медийните регулатори, подгрупите на 

ERGA обсъдиха редица важни теми през 2021 г., като последователно прилагане на 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) върху платформите за видео 

споделяне и влогъри, икономическото въздействие на пандемията от COVID-19 върху 

медийния сектор, както и медийната грамотност. По време на пленарното заседание бяха 

представени и приети окончателните доклади на всички работни групи. 

ERGA помогна със своите възгледи за редица текущи законодателни инициативи на ЕС 

през 2021 г. Групата активно допринесе за обсъждането на Закона за цифровите услуги 

(DSA) и предложената от него надзорна структура. ERGA даде своя принос за 

общественото допитване относно прозрачността в политическата реклама. Регулаторите 

приветстваха наскоро приетото предложение на Комисията за прозрачност и таргетиране 

на политическата реклама. 

Една от най-важните задачи на европейските медийни регулатори е да защитават 

демократичния ред и пазят свободата и плурализма на медиите. Това намира отражение и 

в работата през изминалата година, позицията, представените и приетите от ERGA 

препоръки относно новия Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията. Последното 

наблюдение на ERGA относно усилията при онлайн платформите за борба с 

дезинформацията около пандемията COVID-19 показа колко са важни ефективните мерки 

срещу дезинформацията. 

В рамките на работната програма за 2022 г., ERGA ще продължи своята регулаторна 

работа и ще съпътства дискусиите на ниво ЕС, по-специално относно бъдещия Европейски 

закон за свобода на медиите, DSA, както и относно дезинформацията. 



Подгрупите на ERGA ще продължат работата по прилагането на AVMSD. AGCOM 

(Италия) ще ръководи работата на подгрупа „Последователно внедряване и прилагане на 

рамката на AVMSD“, Arcom (Франция) ще ръководи работата на подгрупата „Завършване 

на регулаторната рамка на ЕС за медиите“, а CBR (Словакия) тази на подгрупа 

„Противодействие на дезинформацията и укрепване на демокрацията в дигиталната 

среда”. RRTV (Чехия) ще ръководи група за действие, която ще оценява изпълнението на 

Меморандума за разбирателство на ERGA. 

По време на пленарното заседание, настоящият заместник-председател на ERGA 

Карим Ибурки, президент на CSA (Белгия), беше гласуван за председател на ERGA за 2022 

г. Той ще поеме поста от настоящия председател Тобиас Шмид (DLM, Германия), чийто 

успешен двугодишен мандат като председател приключва в края на 2021 г. Джакомо 

Ласорела, президент на AGCOM (Италия), беше избран за новия заместник-председател на 

ERGA. Членовете на ERGA гласуваха Селен Крейг (BAI, Ирландия), Шарлот Ингвар-

Нилсон (MPRT, Швеция) и Тобиас Шмид (DLM, Германия) да бъдат част от борда на 

ERGA през следващата година. 

Новоизбраният председател на ERGA подчерта необходимостта тя да бъде чута и да 

защитава правата на гражданите. „Нашата работа ще продължи да се фокусира върху 

защитата на европейските граждани със специално внимание към основните им права, 

като човешкото достойнство и неприкосновеност на личния живот, както и за нашата роля 

в защитата на свободата на изразяване. 

ERGA ще се съсредоточи върху това да направи така, че нейният глас да се чува по-

силно в текущите политически дискусии, благодарение на усилената и добре свършена 

работа през последните години. Можете да разчитате на мен, че ще продължа да работя в 

тази насока”, обяви новият председател на ERGA Карим Ибурки в заключителната си реч. 

 

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. 

 

 


