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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на 

пропагандата, насочена срещу него от трети страни 

(2016/2030(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид резолюцията си от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест 

и тоталитаризма1, 

– като взе предвид декларацията, приета на срещата на високо равнище в 

Страсбург/Кел   на 4 април 2009 г. по повод 60-ата годишнина на НАТО,  

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г., относно Стратегия за 

цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС2, 

– като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 9 февруари 2015 г. 

относно борбата с тероризма, 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 март 2015 г., 

– като взе предвид заключенията на Съвета относно Регионалната стратегия на ЕС 

за Сирия и Ирак, както и за заплахата от ИДИЛ/Даиш от 16 март 2015 г., които 

бяха потвърдени отново от Съвета по външни работи на 23 май 2016 г., 

– като взе предвид доклада от 18 май 2015 г. на заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител), 

озаглавен „ЕС в променящата се глобална среда – един по-свързан, оспорван и 

сложен свят“ и текущата работа по нова глобална стратегия за сигурност на ЕС, 

– като взе предвид своята резолюция от 10 юни 2015 г. относно състоянието на 

отношенията между ЕС и Русия3, 

– като взе предвид Плана за действие на ЕС относно стратегическата комуникация 

(Ref. Ares(2015)2608242 - 22/06/2015), 

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно преразглеждането на 

Европейската политика за съседство4, 

– като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище на НАТО в Уелс от 

5 септември 2014 г., 

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно 

предотвратяването на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от 

                                                 
1 ОВ C 137E, 27.5.2010 г., стр. 25. 
2 OВ C 434, 23.12.2015 г., стр. 24. 
3 Приети текстове, P8_TA(2015)0225. 
4 Приети текстове, P8_TA(2015)0272. 
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страна на терористични организации1, 

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 28 

април 2015 г. относно Европейската програма за сигурност (COM(2015)0185), 

– като взе предвид Съвместното съобщение на Европейския парламент и Съвета от 

6 април 2016 г., озаглавено „Съвместна рамка за борба с хибридните заплахи – 

ответни действия на Европейския съюз“ JOIN(2016)0018,  

– като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, 

Европейския съвет и Съвета от 20 април 2016 г. относно изпълнението на 

Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне 

на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност (COM(2016)0230), 

– като взе предвид проведеното от Европейския фонд за демокрация проучване на 

осъществимостта на медийни инициативи на руски език в източното партньорство 

и извън него, озаглавено „Bringing Plurality and Balance to the Russian Language 

Media Space“ (Осигуряване на плурализъм и балансираност в рускоезичното 

медийно пространство), 

– като взе предвид доклада на специалния докладчик за насърчаването и защитата 

на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма  (A/HRC/31/65), 

– като взе предвид Общ коментар № 34 на Комитета на ООН по правата на човека 

(CCPR/C/GC/34), 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 

комисията по култура и образование (A8-0290/2016), 

А. като има предвид, че ЕС е поел ангажимент действията му на международната 

сцена да бъдат ръководени от принципи като демокрация, върховенство на 

закона, зачитане на правата на човека и основните свободи, както и свобода на 

медиите, достъп до информация, свобода на изразяване на мнение и медиен 

плурализъм, последният от които може, въпреки всичко, да бъде донякъде 

ограничен, както се посочва в международното право, включително в 

Европейската конвенция за правата на човека; като има предвид, че субектите от 

трети страни, които се стремят да дискредитират Съюза, не споделят същите 

ценности; 

Б. като има предвид, че ЕС, неговите държави членки и граждани се намират под 

растящ постоянен натиск да се справят с информационни и дезинформационни 

кампании и кампании за изопачаване на истината и пропаганда от страна на 

държави и недържавни субекти, като транснационални терористични и престъпни 

организации от съседството на ЕС, които имат за цел да подкопаят самата идея за 

обективна информация или етична журналистика, представяйки цялата 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0410. 
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информацията като предубедена или като инструмент на политическата власт, 

които също са насочени срещу демократичните ценности и интереси; 

В. като има предвид, че свободата на медиите, достъпът до информация и свободата 

на изразяване на мнение са основни стълбове в една демократична система, в 

която  прозрачността на собствеността върху медиите и на източниците на 

финансиране на медиите е от първостепенно значение; като има предвид, че 

стратегиите за осигуряване на качествена журналистика, медиен плурализъм и 

проверки на фактите могат да бъдат ефективни, само ако доставчиците на 

информация се ползват с доверие и надеждност; като има предвид, че в същото 

време следва да е налице критична оценка по отношение на това как да се 

подхожда към медийни източници, за които е доказано, че многократно са 

използвали стратегии за преднамерена заблуда и дезинформация, особено в 

„новите медии“, социалните мрежи и цифровата сфера; 

Г. като има предвид, че информационната война е исторически феномен, който е 

толкова стар, колкото е и самата война; като има предвид, че информационната 

война срещу Запада беше широко използвана от Съветския съюз по време на 

Студената война и че оттогава е неразделна чест от съвременната хибридна война, 

която представлява комбинация от прикрити и явни военни и невоенни мерки, 

използвани за дестабилизиране на политическото, икономическото и социалното 

положение в съответната държава, обект на атака, без официално обявяване на 

война, насочена не само срещу партньори на ЕС, но и срещу самия ЕС, неговите 

институции и всички държави членки и граждани, независимо от тяхната 

националност или религия; 

Д. като има предвид, че с анексирането на Крим от Русия и водената от Русия 

хибридна война в Донбас Кремъл ескалира конфронтацията с ЕС; като има 

предвид, че Кремъл засили своята пропагандна война, като Русия засили ролята 

си в европейската медийна среда с цел създаване на политическа подкрепа сред 

европейското обществено мнение за руските действия и подкопаване на 

последователността на външната политика на ЕС; 

Е. като има предвид, че пропагандирането на война и всяко проповядване на 

национална, расова или религиозна омраза, представляващо подбудителство към 

дискриминация, враждебност или насилие, се забранява със закон, съгласно 

член 20 от Международния пакт за граждански и политически права; 

Ж. като има предвид, че финансовата криза и развитието на нови видове цифрови 

медии създадоха сериозни предизвикателства пред качествената журналистика, 

което доведе до намаляване на критичното мислене сред аудиторията, като по 

този начин я направи по-податлива на дезинформация и манипулации; 

З. като има предвид, че пропагандната война и навлизането на руски медии е 

особено силно и често несравнимо по своя мащаб в държавите от източното 

съседство; като има предвид, че националните медии в тези страни често са слаби 

и не са в състояние да се справят със силата и мощта на руските медии; 

И. като има предвид, че за легитимиране на действия, застрашаващи суверенитета, 

политическата независимост, сигурността на гражданите и териториалната цялост 
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на държавите – членки на ЕС, се използват технологии на информационната и 

комуникационната война; 

Й. като има предвид, че ЕС не признава ИДИЛ/Даиш за държава или 

държавоподобно образувание; 

К. като има предвид, че ИДИЛ/Даиш, Ал-Кайда и много други проповядващи и 

използващи насилие джихадистки терористични групи системно използват 

комуникационни стратегии и пряка пропаганда, както офлайн, така и онлайн, за 

да оправдават своите действия срещу ЕС и неговите държави членки и срещу 

европейските ценности, както и за да вербуват  млади хора от Европа; 

Л. като има предвид, че след декларацията от срещата на високо равнище на НАТО в 

Страсбург/Кел, в която беше подчертано нарастващото значение на това НАТО да 

комуникира информация по подходящ, навременен, точен и гъвкав начин относно 

своите еволюиращи роли, цели и мисии, през 2014 г. в Латвия беше създаден 

Център за високи постижения на НАТО в областта на стратегическите 

комуникации (NATO StratCom COE), който беше приветстван в декларацията от 

срещата на високо равнище на НАТО в Уелс; 

Стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, 

насочена срещу него от трети страни 

1. подчертава, че враждебната пропаганда срещу ЕС има много различни форми и 

използва различни инструменти, често съобразени с профилите на отделните 

държави – членки на ЕС, с цел изопачаване на истината, предизвикване на 

съмнение, разделяне на държавите членки, провокиране на стратегически разрив 

между Европейския съюз и неговите северноамерикански партньори и  

парализиране на процеса на вземане на решения, дискредитиране на 

институциите на ЕС и на трансатлантическите партньорства, чиято роля в 

структурата на европейската сигурност и икономика е призната, в очите и 

съзнанието на гражданите на ЕС и на съседните държави, и подкопаване и 

еродиране на европейското наративно послание, основано на демократичните 

ценности, правата на човека и принципите на правовата държава, припомня, че 

един от най-важните използвани инструменти е насаждането на страх и 

несигурност сред гражданите на ЕС, както и представянето на враждебните 

държавни и недържавни субекти като много по-силни, отколкото са в 

действителност; отбелязва, че други авторитарни режими по света използват 

стратегии, подобни на тези, разработени от Кремъл; 

2. призовава институциите на ЕС да признаят, че стратегическата комуникация и  

информационната война не са само външен, но и вътрешен проблем на ЕС, и 

изразява безпокойство от множеството разпространители на враждебна 

пропаганда в рамките на ЕС; изразява загриженост от факта, че някои  държави – 

членки на ЕС, не съзнават в достатъчна степен, че са аудитория и арена на 

пропаганда и дезинформация; призовава в тази връзка съответните действащи 

лица на ЕС да преодолеят настоящата липса на яснота и съгласие относно това 

какво трябва да се счита за пропаганда и дезинформация, както и да разработят, в 

сътрудничество с представители на медиите и експерти от държавите – членки на 

ЕС, съвместен набор от определения и да съберат данни и факти за използването 
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на пропаганда; 

3. отбелязва, че дезинформацията и пропагандата са част от хибридната война; 

следователно подчертава необходимостта да се повиши осведомеността и да се 

демонстрира увереност чрез институционална/политическа комуникация, 

мозъчни тръстове/академични изследвания, социални медийни кампании, 

инициативи на гражданското общество, медийна грамотност и други полезни 

дейности; 

4. подчертава, че стратегията на насочените срещу ЕС пропаганда и дезинформация 

от страна на трети държави може да приеме различни форми и да включва, по-

специално, традиционните медии, социалните мрежи, учебните програми и 

политическите партии както в Европейския съюз, така и извън него; 

5. отбелязва многопластовия характер на настоящите стратегически комуникации на 

ЕС на различни нива, включително на институциите на ЕС, на държавите членки, 

на различни органи на НАТО и на ООН, на НПО и на организации на 

гражданското общество и призовава за възможно най-добро съгласуване и обмен 

на информация между тях; призовава за повече сътрудничество и обмен на 

информация между различните участници, изразили безпокойството си от тези 

пропагандни действия и желаещи създаването на стратегии за борба с 

дезинформацията; счита, че в контекста на ЕС това съгласуване следва да бъде 

възложено на институциите на Съюза; 

6. признава, че ЕС трябва да изведе като приоритет своите усилия в областта на 

стратегическата комуникация, като това следва да включва и съответните 

ресурси; отново заявява, че ЕС представлява успешен модел на интеграция, който, 

насред криза, продължава да привлича държави, които желаят да възпроизведат 

този модел и да станат част от него; подчертава поради това, че ЕС трябва да 

излъчва положително послание относно своите успехи, ценности и принципи с 

решителност и смелост, както и че в своето наративно послание ЕС трябва да 

заема настъпателна, а не отбранителна позиция;  

Разпознаване и изобличаване на руската дезинформационна и пропагандна война 

 

7. отбелязва със съжаление, че Русия използва контакти и срещи с партньори от ЕС 

по-скоро за пропагандни цели и за публично отслабване на общата позиция на 

ЕС, отколкото за установяване на истински диалог; 

8. признава агресивното използване от страна на руското правителство на широк 

набор от средства и инструменти, като мозъчни тръстове и специални фондации 

(напр. Русский мир), специални органи (Россотрудничество) многоезични 

телевизионни канали (напр. RT), псевдо информационни агенции (напр. 

Спутник), трансгранични социални и религиозни групи, тъй като режимът желае 

да се представи като единствен защитник на традиционните християнски 

ценности, социални медии и интернет троли, за поставяне под съмнение на 

демократичните ценности, разделяне на Европа, мобилизиране на вътрешна 

подкрепа и създаване на представа за нефункциониращи държави в източното 

съседство на ЕС; подчертава, че Русия инвестира значителни финансови ресурси в 

своите инструменти за дезинформация и пропаганда, използвани или пряко от 
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държавата или чрез контролирани от Кремъл дружества и организации; 

подчертава, че от една страна, Кремъл финансира политически партии и други 

организации в ЕС с цел предизвикване на политическо разединение, и че от друга 

страна, пропагандата на Кремъл е пряко насочена към конкретни журналисти, 

политици и лица в ЕС; 

9. припомня, че службите за сигурност и разузнавателните служби са достигнали до 

заключението, че Русия има капацитета и намерението да извършва операции, 

които имат за цел да дестабилизират други държави; посочва, че това често става 

под формата на подкрепа за политически екстремисти и мащабни 

дезинформационни и масмедийни кампании; отбелязва освен това, че такива 

медийни дружества присъстват и осъществяват активна дейност в ЕС; 

10. посочва, че информационната стратегия на Кремъл допълва политиката му на 

засилване на двустранните отношения, икономическото сътрудничество и 

съвместните проекти с отделни държави – членки на ЕС, с цел отслабване на 

единството и подкопаване на политиките на ЕС; 

11. изтъква, че стратегическата комуникация на Русия е част от една по-голяма 

подривна кампания за отслабване на сътрудничеството в ЕС и суверенитета, 

политическата независимост и териториалната цялост на Съюза и неговите 

държави членки; настоятелно призовава правителствата на държавите членки да 

проявяват бдителност по отношение на руските информационни операции на 

европейска територия, да увеличат споделянето на капацитет и усилията в 

областта на контраразузнаване с цел противодействие на такива операции; 

12. отправя остра критика по отношение на руските опити за прекъсване на процеса 

на интеграция в ЕС и в тази връзка изразява съжаление относно руската подкрепа 

за антиевропейските сили в ЕС, по-специално за крайно десни партии, 

популистки сили и движения, които отричат основните ценности на либералните 

демокрации; 

13. изразява сериозна загриженост във връзка с бързото разрастване на вдъхновени от 

Кремъл дейности в ЕС, включително на дезинформация и пропаганда, насочени 

към запазването или увеличаването на руското влияние за отслабване и 

разцепване на ЕС; подчертава, че голяма част от враждебната пропаганда на 

Кремъл има за цел да представи някои европейски страни като принадлежащи 

към „традиционната сфера на влияние на Русия“, като по този начин се подкопава 

техният суверенитет и дълбоко вкоренена европейска идентичност, подкопана в 

миналото от комунистически режими; отбелязва, че една от основните му 

стратегии е разпространяването и налагането на алтернативно наративно 

послание, което често се основава на манипулирано тълкуване на историческите 

събития и цели оправдаване на нейните външни действия и геополитически 

интереси; отбелязва, че фалшифицирането на историята е една от основните му 

стратегии; в тази връзка отбелязва необходимостта от повишаване на 

осведомеността за престъпленията на комунистическите режими посредством 

публични кампании и образователните системи и от подкрепа за изследователски 

дейности и дейности по документиране, по-специално в бившите членки на 

Съветския блок, с цел противодействие на наративното послание на Кремъл; 
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14. подчертава, че Русия използва отсъствието на международна правна рамка в 

области като киберсигурността и липсата на отговорност в медийното регулиране 

и обръща всяка неяснота по тези въпроси в своя полза; подчертава, че агресивните 

действия на Русия в киберпространството улесняват  информационната война; 

призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да 

обърнат внимание на ролята на точките за обмен на интернет трафик като 

жизненоважна инфраструктура в стратегията за сигурност на ЕС; подчертава 

неотложната необходимост да се гарантира устойчивостта на информационните 

системи на равнището на ЕС и на държавите членки, особено срещу откази и 

прекъсвания, които могат да имат централна роля в един хибриден конфликт и в 

противодействието на пропаганда, както и от тясно сътрудничество в това 

отношение с НАТО, особено с Центъра на НАТО за високи постижения в 

областта на кибернетичната отбрана; 

15. приканва държавите членки да разработят координирани механизми за 

стратегическа комуникация в подкрепа на определянето и противодействието на 

дезинформация и пропаганда, за да се изобличат хибридните заплахи; 

Разбиране и справяне с методите на ИДИЛ/Даиш на информационна война, 

дезинформация и радикализация 

16. съзнава разнообразието от стратегии, които ИДИЛ/Даиш използва, както в 

регионален, така и в световен план, за своите политически, религиозни, социални 

и проповядващи омраза и насилие наративни послания; призовава ЕС и неговите 

държави членки да разработят наративно послание, опровергаващо това на  

ИДИЛ/Даиш, с участието на образователната система, включително чрез 

овластяване и по-силно видимо присъствие на умерени мюсюлмански учени, 

които се ползват с доверието да делегитимират пропагандата на ИДИЛ/Даиш; 

приветства усилията на Световната коалиция за борба срещу ИДИЛ/Даиш и в 

това отношение подкрепя регионалната стратегия на ЕС за Сирия и Ирак; 

настоятелно призовава ЕС и държавите членки да разработват и разпространяват 

наративно послание, опровергаващо джихадистката пропаганда, със специален 

акцент върху образователно измерение, показващо теологичната корумпираност 

на проповядването на радикален ислям; 

17. отбелязва, че ислямистките терористични организации, по-специално 

ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда, провеждат активни информационни кампании с цел 

подкопаване на европейските ценности и интереси и засилване на омразата срещу 

тях; изразява загриженост относно широкото използване от страна на 

ИДИЛ/Даиш на инструментите на социалните медии, и по-специално на Туитър и 

Фейсбук, за постигане на неговите цели за пропаганда и вербуване, особено сред 

младите хора;  подчертава в тази връзка значението на включването на 

контрапропагандната стратегия срещу ИДИЛ/Даиш в една по-широка, 

всеобхватна регионална стратегия, която да съчетава дипломатически и социално-

икономически инструменти, както и инструменти за развитие и предотвратяване 

на конфликти; приветства създаването на работната група за стратегическа 

комуникация – Юг, която има потенциала ефективно да допринася за разкриване 

на противоречията в  екстремистката пропаганда и за борбата срещу влиянието на 

ИДИЛ/Даиш;  
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18. подчертава, че ЕС и европейските граждани са основна целева аудитория за 

ИДИЛ/Даиш и призовава ЕС и неговите държави членки да работят в по-тясно 

сътрудничество за защита на обществото, по-специално на младите хора, от 

опитите за вербуване, като по този начин засилват устойчивостта им на 

радикализация; подчертава необходимостта от засилване на акцента върху 

усъвършенстването на инструментите и методите на ЕС, най-вече в 

киберпространството; насърчава всяка държава членка, в тясна връзка с Центъра 

за високи постижения в областта на Мрежата за осведоменост по въпросите на 

радикализацията, създаден през октомври 2015 г., да проучи и да подходи 

ефективно към социалнодемографските причини в основата на податливостта към 

радикализация, както и да създаде многоизмерни структури (свързващи 

академичните изследвания, администрациите на затворите, полицията, 

съдилищата, социалните служби и образователните системи) за борба с 

радикализацията; подчертава, че Съветът призова за насърчаване на мерките на 

наказателното правосъдие за борба с радикализацията, водеща до тероризъм и 

насилнически екстремизъм; 

19. призовава държавите членки да работят за преустановяване на достъпа на 

ИДИЛ/Даиш до финансиране и финансови средства и за прилагане на този 

принцип във външната дейност на ЕС и подчертава необходимостта от разкриване 

на истинската същност на ИДИЛ/Даиш и от отхвърляне на идеологическото му 

легитимиране; 

20. призовава ЕС и неговите държави членки да предприемат съгласувани действия 

на равнище ЕС срещу систематичното насърчаване на словото на омразата от 

нетолерантни, радикални проповедници чрез проповеди, книги, телевизионни 

предавания, интернет и всички други средства за комуникация, които създават 

плодородна почва за процъфтяването на терористични организации като 

ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда;  

21. подчертава колко е важно за ЕС и държавите членки да си сътрудничат с 

доставчиците на услуги на социалните медии с цел противодействие на 

разпространението на пропагандата на ИДИЛ/Даиш чрез каналите на социалните 

медии; 

22. подчертава, че ислямистките терористични организации, по-специално 

ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда, провеждат активни кампании за дезинформация с цел 

подкопаване на европейските ценности и интереси; подчертава във връзка с това 

значението на конкретна стратегия за борба с ислямистката и насочената срещу 

ЕС пропаганда и дезинформация; 

23. подчертава, че наличието на безпристрастна, надеждна и обективна комуникация 

и на информационни потоци, основани на факти, относно събития в държавите – 

членки на ЕС, би предотвратило разпространението на пропаганда, подхранвана 

от трети страни; 

Стратегия на ЕС за противодействие на пропагандата 

24. приветства Плана за действие относно стратегическата комуникация; приветства 

съвместното съобщение, озаглавено „Съвместната рамка за борбата с хибридните 
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заплахи“ и призовава за незабавно одобрение и изпълнение на неговите 

препоръки; подчертава, че предложените действия изискват сътрудничество и 

координация между всички съответни участници на равнището на ЕС и на 

национално равнище; счита, че само един цялостен подход може да доведе до 

успех на усилията на ЕС; призовава държавите членки, които поемат 

ротационното председателство на ЕС, винаги да включват стратегическите 

комуникации в своите програми, за да се гарантира приемственост на работата по 

тази тема; приветства инициативите и постиженията на латвийското 

председателство в това отношение; призовава заместник-председателя/върховен 

представител да гарантира редовната комуникация на политическо равнище с 

държавите членки с цел по-добро координиране на действията на ЕС; подчертава, 

че сътрудничеството между ЕС и НАТО в областта на стратегическата 

комуникация следва да бъде значително укрепено; приветства намерението на 

словашкото председателство да организира конференция на тема тоталитаризъм 

по повод на Европейския ден в памет на жертвите на тоталитарните режими; 

25. отправя искане към компетентните институции и органи на ЕС да следят отблизо 

източниците на финансиране на антиевропейската пропаганда; 

26. подчертава, че са необходими повече средства в подкрепа на свободата на 

медиите в държавите, обхванати от европейската политика за съседство (ЕПС), в 

рамките на обхвата на инструментите за демокрация на ЕС; призовава във връзка 

с това Комисията да гарантира пълното използване на съществуващите 

инструменти, като Европейския инструмент за демокрация и права на човека 

(ЕИДПЧ), ЕПС, проекта за наблюдение на свободата на медиите в рамките на 

Източното партньорство (Eastern Partnership Media Freedom Watch) и Европейския 

фонд за демокрация (ЕФД) по отношение на защитата на медийната свобода и 

медийния плурализъм; 

27. отбелязва огромните ресурси, заделяни от Русия за пропагандна дейност и 

възможното въздействие на враждебната пропаганда върху процесите на вземане 

на решения в ЕС и за подкопаването на общественото доверие, откритостта и 

демокрацията; приветства значителната работа, извършена от оперативната група 

на ЕС за стратегическа комуникация; призовава поради това оперативната група 

на ЕС за стратегическа комуникация да бъде засилена и превърната в пълноценно 

звено от структурата на ЕСВД, отговарящо за източното и южното съседство, с 

подходящ персонал и адекватни бюджетни средства, евентуално посредством 

специален допълнителен бюджетен ред; призовава за засилено сътрудничество 

между разузнавателните служби на държавите членки с цел преценяване на 

влиянието, оказвано от трети държави, които се стремят да подкопаят 

демократичните основи и ценности на ЕС; призовава за по-тясно сътрудничество 

между Парламента и ЕСВД в областта на стратегическата комуникация, 

включително чрез използване на капацитета за анализ и информационните бюра 

на Парламента в държавите членки; 

28. подчертава, че е от съществено значение чрез своите външни действия ЕС да 

продължи активно да насърчава зачитането на основните права и свободи; счита, 

че подкрепата на свободата на изразяване, свободата на събиране, правото на 

достъп до информация и независимостта на медиите в съседните държави следва 
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да е в основата на действията на ЕС за противодействие на пропагандата; 

29. подчертава необходимостта от укрепване на медийния плурализъм и 

обективността, безпристрастността и независимостта на медиите в рамките на ЕС 

и в неговото съседство, включително недържавните участници, наред с другото, 

чрез подкрепа за журналисти и разработването на програми за изграждане на 

капацитет за представители на медиите, стимулиране на партньорства и мрежи за 

обмен на информация, като например платформи за споделяне на съдържание, 

свързани с медиите проучвания, мобилност и възможности за обучение за 

журналисти и стажове към медии от ЕС за улесняване на обмена на най-добри 

практики; 

30. подчертава важната роля на качественото образование и обучение по 

журналистика в ЕС и извън него за изготвянето на качествени журналистически 

анализи и за установяването на високи редакционни стандарти; заявява, че 

подкрепата за ценностите на ЕС за свобода на печата и на изразяването на 

мнение, както и на медийния плурализъм, включва подкрепа за преследвани и 

лишени от свобода журналисти и защитници на правата на човека в трети 

държави; 

31. призовава за засилване на сътрудничеството между институциите на ЕС, 

Европейския фонд за демокрация (ЕФД), Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ), Съвета на Европа и държавите членки, за да се 

избегне дублиране и да се осигури взаимодействие при подобни инициативи; 

32. изразява тревога поради сериозните проблеми, свързани с независимостта и 

свободата на медиите в някои държави – членки на ЕС, както съобщават 

международни организации като „Репортери без граници“; призовава ЕС и 

държавите членки да предприемат подходящи мерки за подобряване на 

съществуващото положение в медийния сектор, за да се гарантира също, че 

външната дейност на ЕС в подкрепа на свободата, безпристрастността и 

независимостта на медиите заслужава доверие; 

33. отправя искане към засилената, както беше предложено, оперативна група на ЕС 

за стратегическа комуникация да осигури онлайн пространство в Туитър с 

потребителско име  „@EUvsDisInfo“, на което да бъдат публикувани за широката 

публика набор от инструменти  за разкриване на дезинформация, с описание на 

начина им на действие, което да служи също така за предаване на съобщения за 

редица инициативи на гражданското общество по този въпрос; 

34. потвърждава, че ефективната комуникационна стратегия трябва да включва 

местните общности в обсъжданията относно действията на ЕС, да осигурява 

подкрепа за контакти между хората, както и да обърне нужното внимание на 

културния и социалния обмен като основни платформи за борба с 

предразсъдъците на местното население; припомня във връзка с това, че 

делегациите на ЕС трябва да поддържат пряк контакт със заинтересованите 

страни по места и с представители на гражданското общество; 

35. подчертава, че подбуждането към омраза, насилие или война не може да се „крие“ 

зад свободата на изразяване на мнение; насърчава предприемането на правни 
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инициативи в това отношение с цел осигуряване на по-голяма отговорност в 

действията във връзка с дезинформацията; 

36. подчертава значението на последователната и ефективна комуникация относно 

политиките на ЕС, както в рамките на Съюза, така и извън него, и на 

осигуряването на комуникация, съобразена с конкретните региони, включително 

на достъп до информация на местните езици; приветства в този контекст 

стартирането на уебсайта на ЕСВД на руски език като първа стъпка в правилната 

посока и насърчава превеждането на уебсайта на ЕСВД на повече езици, 

например на арабски и турски език; 

37. подчертава отговорността на държавите членки за активно, превантивно и 

основано на сътрудничество противодействие на операциите по разпространение 

на враждебна информация, които се извършват на тяхна територия или са 

насочени срещу техните интереси; настоятелно призовава правителствата на 

държавите членки да развият свой собствен капацитет за стратегическа 

комуникация; 

38. призовава всяка държава членка да предостави на разположение на своите 

граждани двата седмични бюлетина на оперативната група на ЕС за стратегическа 

комуникация The Disinformation Digest и The Disinformation Review с цел 

изграждане на осведоменост сред широката общественост относно методите за 

пропаганда, използвани от трети страни; 

39. настоява да се прави разлика между пропаганда и критика; 

40. подчертава, че независимо от това, че не всяка критика към Европейския съюз 

или на неговите политики представлява пропаганда или дезинформация, особено 

в контекста на политическото изразяване, случаи на манипулация или подкрепа, 

свързани с трети държави и целящи да подхранват и изострят тази критика, дават 

основания да се постави под въпрос надеждността на въпросните послания; 

41. подчертава, че въпреки че против насочената срещу ЕС пропаганда и 

дезинформация от трети държави трябва де се води борба, това не трябва да 

поставя под съмнение важността на поддържането на конструктивни отношения с 

трети държави и превръщането им в стратегически партньори при преодоляването 

на общи предизвикателства; 

42. приветства приемането на плана за действие относно стратегическата 

комуникация и създаването на оперативната група „East StratCom“ в рамките на 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с цел осведомяване относно 

политиките на ЕС и противодействие на насочените срещу ЕС пропаганда и 

дезинформация; призовава за по-нататъшно засилване на стратегическата 

комуникация; счита, че е необходимо ефективността и прозрачността на работата 

на оперативната група „East StratCom“ да бъдат допълнително подобрени; 

приканва ЕСВД да разработи критерии за измерване на ефективността на 

работата на оперативната група; подчертава значението на осигуряването на 

достатъчно финансови средства и подходящ персонал за оперативната група „East 

StratCom“; 
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43. отбелязва, че бюлетинът Disinformation Review, (Преглед на дезинформацията), 

издаван от оперативната група „East StratCom“, трябва да отговаря на 

стандартите, определени в Декларацията за принципите на поведение на 

журналистите на Международната федерация на журналистите; подчертава, че 

прегледът на дезинформацията трябва да бъде изготвян по подходящ начин, без 

да се използват обиден език или ценностни оценки; приканва оперативната група 

„East StratCom“ да преразгледа критериите, използвани за изготвянето на този 

преглед; 

44. счита, че приемането на мерки за предоставяне на целева аудитория на подходяща 

и интересна информация за дейностите на ЕС, европейските ценности и други 

въпроси от обществен интерес би могло да бъде ефикасна стратегия за 

противодействие на насочена срещу ЕС пропаганда и подчертава, че 

съвременните технологии и социалните мрежи могат да бъдат използвани за тези 

цели; 

45. призовава Комисията да представи определени правни инициативи с цел 

осигуряване на по-голяма отговорност в действията във връзка с 

дезинформацията и пропагандата и да използва междинния преглед на 

Европейския инструмент за съседство, за превръщането на засилването на 

устойчивостта на медиите в стратегически приоритет; призовава Комисията да 

направи задълбочен преглед на ефективността на съществуващите финансови 

инструменти на ЕС и да излезе с предложение за цялостно и гъвкаво решение, 

което да предвижда възможност за предоставяне на пряка подкрепа на 

независими медии, мозъчни тръстове и НПО, особено на родния език на целевата 

група, и за насочване на допълнителни средства към организации, които са в 

състояние да направят това, като Европейския фонд за демокрация, като 

същевременно се ограничават финансовите потоци, насочени към лица и субекти, 

занимаващи се с дейности в областта на стратегическата комуникация, 

подбуждане на насилие и омраза; призовава Комисията да извърши подробен 

одит на ефективността на някои мащабни медийни проекти, финансирани от ЕС, 

като например „Euronews“; 

46. подчертава значението на повишаването на осведомеността, образованието, 

онлайн медиите и информационната грамотност в ЕС и в съседните му държави, 

за да могат гражданите критично да анализират медийното съдържание с цел 

идентифициране на пропагандата; подчертава в тази връзка колко е важно да се 

увеличат знанията на всички равнища на образователната система; изтъква 

необходимостта от насърчаване на активното гражданско участие на хората и 

развиване на тяхната осведоменост като медийни потребители; подчертава 

централната роля на онлайн инструментите и особено на социалните медии, 

където разпространяването на невярна информация и стартирането на кампании 

за дезинформация е по-лесно и често не се сблъсква с никакви препятствия; 

припомня, че противодействието на пропагандата с пропаганда е 

контрапродуктивно, и поради това счита, че ЕС, като цяло, и държавите членки 

поотделно могат да противодействат на пропагандата на трети страни единствено 

като оборват кампаниите за дезинформация с факти и използват положителни 

послания и информация и че те следва да разработят наистина ефективна 

стратегия, която да бъде видоизменяна и адаптирана спрямо характера на 
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субектите, които разпространяват пропагандна информация; признава, че 

финансовата криза и развитието на нови видове цифрови медии създадоха 

сериозни предизвикателства пред качествената журналистика; 

47. изразява загриженост във връзка с използването на социалните медии и онлайн 

платформите за престъпно насаждане на омраза и за подбуждане към насилие и 

насърчава държавите членки да адаптират и актуализират законодателството, за 

да се справят с текущите събития, или изцяло да изпълняват и прилагат 

действащото законодателство против насаждане на омраза както офлайн, така и 

онлайн; твърди, че е необходимо по-тясно сътрудничество с онлайн платформите 

и с водещите интернет и медийни дружества; 

48. призовава държавите членки да осигурят и гарантират необходимата рамка за 

качествена журналистика и разнообразна информация, като водят борба с 

концентрацията на медии, която има отрицателно въздействие върху медийния 

плурализъм; 

49. отбелязва, че медийното образование осигурява знания и умения и предоставя 

възможност на гражданите да упражняват своята свобода на изразяване на 

мнение, да анализират критично медийното съдържание и да реагират на 

дезинформация; подчертава поради това необходимостта чрез действия в областта 

на медийната грамотност на всички равнища да се повиши осведомеността 

относно риска от дезинформация, включително чрез европейска информационна 

кампания относно медийната, журналистическата и редакционната етика, както и 

чрез поощряването на по-добро сътрудничеството със социалните платформи и 

насърчаването на съвместни инициативи, които да се справят с словото на 

омразата, подбуждането към насилие и онлайн дискриминацията; 

50. отбелязва, че нито една стратегия, използваща „мека сила“, не може да успее без 

културна дипломация и насърчаване на междукултурния диалог между и в 

рамките на държавите, в ЕС и извън него; насърчава поради това дългосрочните 

действия и инициативи на публичната и културната дипломация, като стипендии 

и програми за обмен за студенти и млади специалисти, включително инициативи 

за подкрепа на междукултурния диалог, укрепване на културните връзки с ЕС и 

популяризиране на общи културни връзки и наследство, както и предоставянето 

на подходящо обучение за персонала на делегациите на ЕС и на ЕСВД, за да 

придобие той подходящи междукултурни умения; 

51. счита, че обществените медии следва да служат за пример за начина на 

представяне на безпристрастна и обективна информация в съответствие с най-

добрите практики и журналистическата етика; 

52. подчертава, че следва да бъде отделено особено внимание на новите технологии – 

включително цифровото разпространение, мобилните комуникации, онлайн 

медиите и социалните мрежи, включително тези с регионален характер – които 

улесняват разпространението на информация за залегналите в Договорите 

европейски ценности и повишаването на осведомеността за тях; припомня, че 

тези комуникации трябва да бъдат на високо равнище, да съдържат конкретни 

най-добри практики и да подчертават въздействието на ЕС върху трети държави, 

включително хуманитарната помощ на ЕС, както и възможностите и ползите, 
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които по-близкото асоцииране и сътрудничество с ЕС носи на гражданите на 

трети държави, по-специално на младите хора, като безвизовото пътуване или 

изграждане на капацитет, мобилност и програми за обмен, когато е приложимо; 

53. подчертава необходимостта да се гарантира, че новият портал на ЕПС, който 

понастоящем се разработва в рамките на програмата OPEN Neighbourhood, не 

само ще натрупва съдържание, адресирано към общностите от експерти, но ще 

съдържа също раздел, пригоден за по-широка аудитория; счита, че порталът 

следва да съдържа раздел за Източното партньорство, който да обединява 

информация за инициативите, която понастоящем е разпръсната в многобройни 

уебсайтове; 

54. посочва потенциала на популярната култура и на образованието чрез развлечение 

като средство за изразяване на споделени човешки ценности и за комуникация 

относно политиките на ЕС; 

55. подчертава своята подкрепа за инициативи, като Балтийския център за високи 

постижения в областта на медиите в Рига, Центъра на НАТО за върхови 

постижения в стратегическите комуникации (NATO StratCom COE) и Центъра за 

високи постижения в областта на Мрежата за осведоменост по въпросите на 

радикализацията; подчертава необходимостта от използване на техните 

констатации и анализи и от укрепване на аналитичния капацитет на всички 

равнища; призовава Комисията и държавите членки да инициират подобни 

проекти, да се ангажират с обучението на журналисти, да подкрепят независими 

медийни центрове и медийното многообразие, да насърчават работата в мрежа и 

сътрудничеството между медиите и мозъчните тръстове, и да обменят най-добри 

практики и информация в тези области; 

56. осъжда редовните репресии срещу независими медии, журналистите и 

активистите на гражданското общество в Русия и окупираните територии, 

включително в Крим след незаконното му анексиране; подчертава, че от 1999 г. 

насам в Русия десетки журналисти са убити, безследно изчезнали или лишени от 

свобода; призовава Комисията и държавите членки да засилят защитата на 

журналистите в Русия и в съседните на ЕС държави, да подкрепят руското 

гражданско общество и да инвестират в контакти между хората; призовава за 

незабавното освобождаване на журналистите; отбелязва, че ЕС засилва 

отношенията си със своите източни партньори и други съседни държави, като 

също така поддържа отворени каналите за комуникация с Русия; признава, че най-

голяма пречка за руските кампании за дезинформация би било наличието на 

независими и свободни медии в самата Русия; счита, че ЕС следва да положи 

усилия за постигането на тази цел; призовава за отделяне на специално внимание 

и осигуряване на достатъчно ресурси за медийния плурализъм, местните медии, 

разследващата журналистика и чуждоезиковите медии, особено тези на руски, 

арабски, фарси, турски и урду, както и на други езици, които се говорят от 

населения, изложени на пропаганда; 

57. подкрепя комуникационните кампании, провеждани от съответните участници в 

Сирия, Ирак и в региона (включително в държавите на произход на 

чуждестранните бойци), за да се дискредитира идеологията на ИДИЛ/Даиш и да 
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се осъдят нарушенията на правата на човека, както и за противодействие на 

подбуждащия към и използващ насилие екстремизъм и на словото на омраза, 

свързани с други групи в региона; призовава ЕС и неговите държави членки в 

своя диалог с държавите от Северна Африка и Близкия изток да подчертават, че 

доброто управление, отчетността, прозрачността, принципите на правовата 

държава и зачитането на правата на човека са основни предпоставки за защита на 

тези общества от разпространението на нетолерантните и проповядващи насилие 

идеологии, които вдъхновяват терористични организации като ИДИЛ/Даиш и Ал-

Кайда; в контекста на нарастващата терористична заплаха от страна на 

ИДИЛ/Даиш и други международни терористични организации подчертава 

необходимостта от укрепване на сътрудничеството по въпросите на сигурността с 

държавите, които имат дългогодишен опит в борбата с тероризма; 

58. призовава заместник-председателя/върховен представител и Съвета да потвърдят 

пълната подкрепа на ЕС за започналото изпълнение на препоръките на 

проучването за осъществимост на рускоезични медийни инициативи в Източното 

партньорство и извън него, проведено от Европейския фонд за демокрация през 

2015 г., и да допринесат финансово за него; 

59. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на държавите членки, на заместник-председателя на 

Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност, на ЕСВД и на НАТО. 
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МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО  

 
относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на 

пропагандата, насочена срещу него от трети страни 

(2016/2030(INI)) 

Комисия по външни работи, докладчик: Анна Елжбета Фотига 

Становище на малцинството, внесено от члена на ЕП Хавиер Кусо от групата GUE/NGL  

 
В доклада се посочват две заплахи по отношение на пропагандната:  

 държава, а именно Русия, и терористични групи, като Даиш. В него се призовава за 

противодействие на радикализацията и терористичната пропаганда чрез засилване на 

сътрудничеството между държавите членки и ЕС.   

 Но акцентът пада върху предоставянето на средства на ЕС в подкрепа на собствените 

му  стратегически пропагандни кампании, предимно срещу Русия.  

Отхвърляме доклада, тъй като: 

 приравняването на държава като Русия като равнище на заплаха с Даиш е 

безотговорно 

 докладът насърчава надпреварата на ЕС за подписване на споразумения за свободна 

търговия в източното съседство и извън него, като по този начин се предизвиква 

ескалация на напрежението с Русия и нейния Евразийски икономически съюз 

 докладът не отразява отрицателната и ескалираща роля на ЕС по отношение на 

настоящите конфликти в южното и източното съседство на ЕС, нито пропагандата, 

провеждана главно от САЩ, за легитимиране на предишните им интервенции, като 

тези в Ирак, които доведоха до хаос в региона  

  

 докладът не отчита собствената си пропаганда на демокрацията в ЕС, която представя 

като единствено възможна, което разкрива презумпция за превъзходство, която може 

да бъде обидна   

 в доклада парадоксално се препоръчва „независимите медии“ да се подкрепят от ЕС  

Настояваме за: 

- признаване на Русия за това, което е: важен партньор за ЕС и важен световен 

фактор по отношение на външната сигурност и общата борба срещу Даиш  

- отмяна на санкциите на ЕС срещу Русия, които вредят на гражданите от двете 

страни  
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- подновяване на споразумение за мирно сътрудничество с Русия, за да се сложи 

край на напрежението.  

 

- строго разграничаване между ЕС и НАТО 

- подкрепа на международните усилия за изкореняване на Даиш, в които Русия 

играе ключова роля, в рамките на ООН  

- да се работи за отрязване на достъпа на Даиш до финансиране и финансови 

средства, включително от търговия с нефт и оръжия, и за съответно 

преразглеждане от страна на  държавите членки на отношения им с някои трети 

държави като Турция, Катар и Саудитска Арабия заради прекалената им 

толерантност към някои екстремистки организации   

 

- борбата с терористичната пропаганда и  радикализацията да се води чрез 

социални инвестиции и обществени услуги, а също да се избягва всякаква 

дискриминация на държавите членки. 
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 

на вниманието на комисията по външни работи 

относно стратегическата комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, 

насочена срещу него от трети страни 

(2016/2030(INI)) 

Докладчик по становище: Богдан Анджей Здройевски 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по външни работи да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че в Съюза под термина „пропаганда“ обикновено се разбира 

разпространяването на идеи, концепции, информация и политически доктрини с цел 

създаване или промяна на общественото мнение, а под термина „дезинформация“ 

обикновено се разбира умишленото разпространяване на преднамерено невярна или 

неточна информация; 

Б. като има предвид, че член 10 от Европейската конвенция за правата на човека 

гарантира свободата на изразяване на мнение, но също предвижда, че тази свобода 

може да бъде предмет на такива формалности, условия, ограничения или наказания, 

каквито са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество; 

В. като има предвид, че пропагандирането на война и всяко застъпничество за 

национална, расова или религиозна омраза, представляващо подбудителство към 

дискриминация, враждебност или насилие, се забранява със закон, в съответствие с 

член 20 от Международния пакт за граждански и политически права; 

Г. като има предвид, че член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз 

предвижда, че всеки има право на свобода на изразяването на мнения и това право 

включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява 

информация и идеи без намеса на публичните органи и независимо от границите; 

1. отбелязва, че дезинформацията и пропагандата са част от хибридната война; 

следователно подчертава необходимостта да се повиши осведомеността и да се 

демонстрира увереност чрез институционална/политическа комуникация, мозъчни 

тръстове/академични изследвания, социални медийни кампании, инициативи на 

гражданското общество, медийна грамотност и други полезни дейности; 



 

RR\1107045BG.docx 21/26 PE582.060v03-00 

 BG 

2. подчертава, че стратегията на насочените срещу ЕС пропаганда и дезинформация от 

страна на трети държави може да приеме различни форми и да включва, по-

специално, традиционните медии, социалните мрежи, учебните програми и 

политическите партии както в Европейския съюз, така и извън него; 

3. настоява да се прави разлика между пропаганда и критика; 

4. подчертава, че независимо от това, че не всяка критика, насочена срещу 

Европейския съюз или неговите политики, представлява пропаганда или 

дезинформация, особено в контекста на политическото изразяване, случаи на 

манипулация или подкрепа, свързани с трети държави и целящи да подхранват и 

изострят тази критика, дават основания да се постави под въпрос надеждността на 

въпросните послания; 

5. подчертава, че въпреки че против насочената срещу ЕС пропаганда и 

дезинформация от трети държави трябва де се води борба, това не трябва да поставя 

под съмнение важността на поддържането на конструктивни отношения с трети 

държави и превръщането им в стратегически партньори с оглед на преодоляването 

на общите предизвикателства; 

6. приветства приемането на плана за действие относно стратегическата комуникация 

и създаването на оперативната група „East StratCom“ в рамките на Европейската 

служба за външна дейност (ЕСВД) с цел осведомяване относно политиките на ЕС и 

противодействие на насочените срещу ЕС пропаганда и дезинформация; приканва 

за допълнително засилване на стратегическата комуникация; счита, че е необходимо 

ефективността и прозрачността на работата на оперативната група „East StratCom“ 

да бъдат допълнително повишени; приканва ЕСВД да разработи критерии за 

измерване на ефективността на работата на оперативната група; подчертава 

значението на осигуряването на достатъчно финансови средства и подходящ 

персонал за оперативната група; 

7. отбелязва, че прегледът на дезинформацията, публикуван от работната група на 

„East StratCom“, трябва да отговаря на стандартите, определени в Декларацията за 

принципите на поведение на журналистите на Международната федерация на 

журналистите; подчертава, че този преглед трябва да бъде изготвен по подходящ 

начин, без да се използват обиден език или ценностни оценки; приканва работната 

група на „East StratCom“ да преразгледа критериите, използвани за изготвянето на 

този преглед; 

8. счита, че приемането на мерки за предоставяне на целевата аудитория на подходяща 

и интересна информация за дейностите на ЕС, европейските ценности и други 

въпроси от обществен интерес би могло да бъде ефикасна стратегия за 

противодействие на насочена срещу ЕС пропаганда и подчертава, че съвременните 

технологии и социалните мрежи могат да бъдат използвани за тези цели; 

9. подчертава, че ислямистките терористични организации, по-специално ИДИЛ и Ал-

Кайда, провеждат активни кампании за дезинформация с цел подкопаване на 

европейските ценности и интереси; подчертава във връзка с това значението на 

специфична стратегия за борба с ислямистката и насочената срещу ЕС пропаганда и 

дезинформация; 
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10. подчертава, че наличието на безпристрастна, надеждна и обективна комуникация и 

информационни потоци, основани на факти, относно събития в държавите – членки 

на ЕС, биха предотвратили разпространението на пропаганда, подхранвана от трети 

страни; 

11. подчертава необходимостта от укрепване на медийния плурализъм и обективността, 

безпристрастността и независимостта на медиите в рамките на Европейския съюз и 

съседните му държави, включително недържавни участници, наред с другото, чрез 

подкрепа за журналисти и развитието на програми за изграждане на капацитет за 

представители на медиите, стимулиране на партньорства и мрежи за обмен на 

информация, като например платформи за споделяне на съдържание, свързани с 

медиите изследвания, мобилност и възможности за обучение за журналисти и 

стажове към медийни предприятия от ЕС за улесняване на обмена на най-добри 

практики; 

12. подчертава важната роля на качественото образование и обучение по журналистика 

в ЕС и извън него за изготвянето на качествени журналистически анализи и за 

установяването на високи редакционни стандарти; заявява, че насърчаването на 

ценностите на ЕС за свобода на печата и на изразяването на мнение, както и на 

медийния плурализъм, включва подкрепа за преследвани и лишени от свобода 

журналисти и защитници на правата на човека в трети държави; 

13. застъпва се за засилване на сътрудничеството между институциите на ЕС, 

Европейския фонд за демокрация (ЕФД), Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ), Съвета на Европа и държавите членки, за да се 

избегне дублиране и да се осигури взаимодействие при подобни инициативи; 

14. изразява тревога поради сериозните проблеми, свързани с независимостта и 

свободата на медиите в някои държави – членки на ЕС, както съобщават 

международни организации като „Репортери без граници“; призовава ЕС и 

държавите членки да предприемат подходящи мерки за подобряване на 

съществуващото положение в медийния сектор, за да се гарантира също, че 

външната дейност на ЕС в подкрепа на свободата, безпристрастността и 

независимостта на медиите заслужава доверие; 

15. подчертава, че са необходими повече средства, за да се подкрепи свободата на 

медиите в държавите, обхванати от европейската политика за съседство (ЕПС), в 

рамките на приложното поле на инструментите за демокрация на ЕС; призовава във 

връзка с това Комисията да гарантира пълното използване на съществуващите 

инструменти, като например Европейския инструмент за демокрация и права на 

човека (ЕИДПЧ), ЕПС, проекта за наблюдение на свободата на медиите в рамките 

на Източното партньорство (Eastern Partnership Media Freedom Watch) и 

Европейския фонд за демокрация (ЕФД) по отношение на защитата на медийната 

свобода и медийния плурализъм; 

16. изразява загриженост във връзка с използването на социалните медии и онлайн 

платформите за престъпна враждебна реч и за подбуждане към насилие, и насърчава 

държавите членки да адаптират и актуализират законодателството, за да се справят 

с текущите събития, или изцяло да изпълняват и прилагат действащото 

законодателство против насаждане на омраза както офлайн, така и онлайн; счита, че 
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е необходимо по-тясно сътрудничество с онлайн платформите и с водещите 

интернет и медийни дружества; 

17. призовава държавите членки да осигурят и гарантират необходимата рамка за 

качествена журналистика и разнообразна информация, като водят борба с 

концентрацията на медии, която има отрицателно въздействие върху медийния 

плурализъм; 

18. отбелязва, че медийното образование осигурява знания и умения и предоставя 

възможност на гражданите да упражняват своята свобода на изразяване на мнение, 

да анализират критично медийното съдържание и да реагират на дезинформация; 

подчертава поради това необходимостта чрез действия в областта на медийната 

грамотност на всички равнища да се повиши осведомеността относно риска от 

дезинформация, включително чрез европейска информационна кампания относно 

медийната, журналистическата и редакционната етика, както и чрез поощряването 

на по-добро сътрудничеството със социалните платформи и насърчаването на 

съвместни инициативи, които да се справят с враждебната реч, подбуждането към 

насилие и онлайн дискриминацията; 

19. отбелязва, че нито една стратегия, използваща „мека сила“, не може да отбележи 

успех без културна дипломация и насърчаване на междукултурния диалог между и 

в рамките на държавите, в ЕС и извън него; насърчава поради това дългосрочните 

действия и инициативи на публичната и културната дипломация като стипендии и 

програми за обмен за студенти и млади специалисти, включително инициативи за 

подкрепа на междукултурния диалог, укрепване на културните връзки с ЕС и 

насърчаване на общи културни връзки и наследство, както и предоставянето на 

подходящо обучение за персонала на делегациите на ЕС и на ЕСВД, за да придобие 

той подходящи междукултурни умения; 

20. изразява твърдо убеждение, че за да насърчава принципите, посочени в член 21 от 

Договора за Европейския съюз, по последователен начин, външната дейност на 

Европейския съюз следва да избягва всякаква форма на пропаганда; 

21. потвърждава, че ефективната комуникационна стратегия трябва да включва 

местните общности в обсъжданията относно действията на ЕС, да осигури подкрепа 

за контакти между хората, както и да обърне нужното внимание на културния и 

социалния обмен като основни платформи за борба с предразсъдъците на местното 

население; припомня във връзка с това, че делегациите на ЕС трябва да поддържат 

пряк контакт с местните заинтересовани страни и представители на гражданското 

общество; 

22. подчертава, че подбуждането към омраза, насилие или война не може да се „крие“ 

зад свободата на изразяване на мнение; насърчава предприемането на правни 

инициативи в това отношение с цел осигуряване на по-голяма отговорност в 

действията във връзка с дезинформацията; 

23. подчертава значението на последователната и ефективна комуникация относно 

политиките на ЕС както в рамките на Съюза, така и извън него, и на осигуряването 

на комуникация, адаптирана към конкретни региони, включително на достъп до 

информация на местните езици; приветства в този контекст стартирането на 
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уебсайта на ЕСВД на руски език като първа стъпка в правилната посока и насърчава 

превеждането на уебсайта на ЕСВД на повече езици, например на арабски и турски 

език; 

24. подчертава, че следва да бъде отделено особено внимание на новите технологии – 

включително цифровото разпространение, мобилните комуникации, онлайн 

медиите и социалните мрежи, включително тези с регионален характер – които 

улесняват разпространението на информация и повишената осведоменост по 

отношение на залегналите в Договорите европейски ценности; припомня, че тези 

съобщения трябва да бъдат на високо равнище, да съдържат конкретни най-добри 

практики и да подчертават влиянието на ЕС върху трети държави, включително 

хуманитарната помощ на ЕС, както и възможностите и ползите, които по-близкото 

асоцииране и сътрудничество с ЕС носи на гражданите на трети държави, по-

специално на младите хора, като безвизовото пътуване или изграждане на 

капацитет, мобилност и програми за обмен, когато е приложимо; 

25. изразява загриженост, че новините, свързани с ЕС, са често твърде технически, 

което прави информацията неразбираема и непривлекателна за аудиторията; 

подчертава необходимостта комуникационните материали да се концентрират 

върху същността и съдържанието на политическите срещи, инициативи и проекти, 

както и върху тяхното последващо регионално въздействие, чрез разбираеми, 

иновативни и творчески методи за разпространение и призовава да се преразгледат 

и актуализират по подходящ начин съответните уебсайтове на ЕС; 

26. подчертава необходимостта да се гарантира, че новият портал на ЕПС, който 

понастоящем се разработва в рамките на програмата за съседство „OPEN“, не само 

ще натрупва съдържание, адресирано към общностите от експерти, но ще съдържа 

също раздел, пригоден за по-широка аудитория; счита, че порталът следва да 

съдържа раздел за Източното партньорство, който да обединява информация за 

инициативите, която понастоящем е разпръсната в многобройни уебсайтове; 

27. посочва потенциала на популярната култура и на образованието чрез развлечение 

като средство за изразяване на споделени човешки ценности и за комуникация 

относно политиките на ЕС. 



 

RR\1107045BG.docx 25/26 PE582.060v03-00 

 BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА 
КОМИСИЯ 

Date adopted 21.6.2016    

Result of final vote +: 

–: 

0: 

25 

3 

2 

Members present for the final vote Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos 

Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, María 

Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, 

Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Stefano Maullu, Luigi 

Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga 

Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka 

Substitutes present for the final vote Rosa D’Amato, Santiago Fisas Ayxelà, Eider Gardiazabal Rubial, 

Zdzisław Krasnodębski, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Liliana 

Rodrigues 

 
 



 

PE582.060v03-00 26/26 RR\1107045BG.docx 

BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ 
ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 10.10.2016    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

33 

8 

14 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Mario 

Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Lorenzo Cesa, Aymeric 

Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Mark Demesmaeker, 

Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra 

Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz 

Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, 

Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Ramona 

Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José 

Millán Mon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Jaromír Štětina, 

Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey 

Van Orden 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Neena Gill, María Teresa Giménez Barbat, Ana Gomes, Rebecca 

Harms, Marek Jurek, Othmar Karas, Javi López, Antonio López-Istúriz 

White, Urmas Paet, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Paavo 

Väyrynen 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Edward Czesak, Heidi Hautala, Emilian Pavel, Mylène Troszczynski, 

Michaela Šojdrová 

 
 


