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Betänkande A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s 
strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter
(2018/2115(INI))

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0031/2019

Europaparlamentets rekommendation om den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten 
två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att 
bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

– med beaktande av artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som föreskriver åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter 
och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser, 
samt respekt för mediernas frihet och mångfald,

– med beaktande av artikel 113 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet rekommenderar rådet och vice ordföranden för 
kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

a) att uttrycka oro över försämrad mediefrihet och att journalister, bloggare och 
användare av sociala medier i vissa fall är måltavlor enbart för att de uttrycker sina 
åsikter,

b) att understryka att medlemsstaterna kan hantera de problem som rör desinformation, 
propaganda och angrepp mot valprocesserna i sina respektive länder, och att alltför 
mycket ingripande från EU:s sida strider mot subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna,

c) att uppmuntra medlemsstaterna att anta effektiv och tydlig lagstiftning som säkerställer 
insyn i fråga om medieägande och att ägna särskild uppmärksamhet åt finansiering, 
insyn och mål för icke-statliga organisationer och traditionella medier,

d) att uppmuntra plattformar för sociala medier att främja lika spelregler för alla politiska, 
filosofiska och religiösa övertygelser i enlighet med rätten till yttrandefrihet,

e) att fördöma att plattformar för sociala medier degraderar, förbjuder eller demonetiserar 
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användare av sociala medier enbart på grund av att de uttrycker sina åsikter,

f) att beakta att EU håller på att bli ett självutnämnt ”sanningsministerium” och 
därigenom begränsar yttrandefriheten och rätten att sprida uppgifter och tankar utan 
offentlig myndighets inblandning,

g) att förhindra att EU blir en (kontra)propagandamaskin, som tystar ned all form av 
opposition mot dess budskap,

h) att undvika att EU-medborgarna tvingas till självcensur genom att skapa en rädsla för 
att alla former av kritik mot EU kommer att tystas ned och/eller bestraffas,

i) att se till att strategierna mot desinformation och propaganda inte används som ett 
verktyg för att förhindra eller kväsa den kritik som riktas mot EU.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, 
kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för 
utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Or. en


