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ERGA представя приоритетите си на Комисията по култура и образование в 

Европейския парламент  

 

Новоизбраният председател на Групата на европейските регулатори за аудиовизуални 

медийни услуги (ERGA), г-н Карим Ибурки, бе поканен за първи път в четвъртък, 13 януари 

2022 г. от Комисията по култура и образование (CULT) на Европейския парламент да 

представи приоритетите на ERGA за 2022 г. Председателят на ERGA подчерта, че защитата 

на основните права, включително човешкото достойнство и неприкосновеността на личния 

живот, както и защитата на свободата на изразяване, ще представлява крайъгълният камък 

на дейността на ERGA по време на неговото председателство.  

Г-н Ибурки използва възможността да подчертае важността на ключовите законодателни 

актове, които имат за цел да регулират онлайн платформите и политическото рекламиране, 

за да се утвърди цифровият суверенитет на Европа и да се защити демокрацията в Европа.  

 

Тази година ще бъде решаваща за актуализацията на медийната рамка на ЕС. Както е 

обявила Европейската комисия, тя ще предложи Европейски закон за свободата на медиите, 

който да гарантира свободата и плурализма на медийния пазар на Съюза.  

 

В момента се обсъждат два основни регламента, а именно Закона за цифровите услуги (DSA) 

и Регламента за прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране. DSA е 

хоризонтален инструмент, който се опитва да адресира основните проблеми, поставени от 

онлайн платформите, докато инициативата за политическото рекламиране разглежда 

специфичните въпроси, свързани с политическата реклама във всички медии, в т.ч. 

потенциално отрицателното въздействие върху демокрацията.  

 



„Подателят на сигнали и бивш служител на Facebook г-жа Франсис Хауген посочи, че днес 

най-опасната заплаха за демокрацията идва от частните компании, които поставят 

печалбата си пред общественото благо, а не демократичните форми на управление. 

Когато стопанските дейности противоречат на интересите на цялото общество, 

демокрациите трябва да реагират и да приемат нови закони“, припомни г-н Ибурки.  

 

Председателят на ERGA настоя за необходимостта от увеличаване на отговорностите и 

отчетност на онлайн платформите, и гарантиране на въвеждането на ефикасен и ефективен 

механизъм за изпълнение на новите правила.  

 

„За първи път DSA въвежда амбициозен набор от задължения за онлайн платформи, 

който ще помогне за противовес на огромната им сила. Сътрудничеството между 

националните регулаторни органи в рамките на ERGA е от решаващо значение за 

гарантиране на ефективното прилагане на DSA. Не можем да пропуснем този шанс да 

осигурим по-добра онлайн среда, а без ефективно прилагане на новите правила това няма 

да бъде постигнато“, заключи председателят на ERGA.  

 

 

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. Г-н 

Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) е настоящият 

председател на ERGA.  

 

 


