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4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι συνεχώς έρχονται στο 
φως στοιχεία περί παρέμβασης, συχνά με 
ενδείξεις ξένης επιρροής, κατά την περίοδο 
πριν από όλες τις μεγάλες εθνικές και 
ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ η 
εν λόγω παρέμβαση ωφελεί σε μεγάλο 
βαθμό αντιενωσιακούς, εξτρεμιστές και 
λαϊκιστές υποψηφίους και στοχεύει σε 
συγκεκριμένες μειονότητες και ευάλωτες 
ομάδες, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο 
ευρύτερος σκοπός, δηλαδή να υπονομευθεί 
η ελκυστικότητα των δημοκρατικών και 
ισότιμων κοινωνιών·

4. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία 
για το γεγονός ότι συνεχώς έρχονται στο 
φως στοιχεία περί παρέμβασης, συχνά με 
ενδείξεις ξένης επιρροής, κατά την περίοδο 
πριν από όλες τις μεγάλες εθνικές και 
ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ η 
εν λόγω παρέμβαση ωφελεί σε μεγάλο 
βαθμό αντιενωσιακούς, εξτρεμιστές και 
λαϊκιστές υποψηφίους και στοχεύει σε 
συγκεκριμένες μειονότητες και ευάλωτες 
ομάδες, στις οποίες συγκαταλέγονται 
μετανάστες, άτομα ΛΟΑΔΜ και 
θρησκευτικές ομάδες, έτσι ώστε να 
εξυπηρετηθεί ο ευρύτερος σκοπός, δηλαδή 
να υπονομευθεί η ελκυστικότητα των 
δημοκρατικών και ισότιμων κοινωνιών·
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5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών 
μελών απαγορεύει εν όλω ή εν μέρει τις 
ξένες δωρεές σε πολιτικά κόμματα και 
υποψηφίους· υπενθυμίζει με ανησυχία ότι, 
ακόμη και όταν οι νόμοι θέτουν 
περιορισμούς όσον αφορά τις πηγές 
πολιτικής χρηματοδότησης, ξένοι φορείς 
έχουν βρει τρόπους για να τους 
παρακάμπτουν και προσφέρουν στήριξη 
στους συμμάχους τους μέσω δανείων από 
ξένες τράπεζες, μέσω αγορών και 
εμπορικών συμφωνιών καθώς και με τη 
διευκόλυνση χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων·

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των κρατών 
μελών απαγορεύει εν όλω ή εν μέρει τις 
ξένες δωρεές σε πολιτικά κόμματα και 
υποψηφίους· υπενθυμίζει με ανησυχία ότι, 
ακόμη και όταν οι νόμοι θέτουν 
περιορισμούς όσον αφορά τις πηγές 
πολιτικής χρηματοδότησης, ξένοι φορείς 
έχουν βρει τρόπους για να τους 
παρακάμπτουν και προσφέρουν στήριξη 
στους συμμάχους τους μέσω δανείων από 
ξένες τράπεζες, όπως συνέβη με το Εθνικό 
Μέτωπο το 2016, μέσω αγορών και 
εμπορικών συμφωνιών, όπως στην 
περίπτωση των κατηγοριών που 
δημοσίευσαν το Spiegel και η 
Süddeutsche Zeitung στις 17 Μαΐου 2019 
για το Κόμμα της Ελευθερίας της 
Αυστρίας και των κατηγοριών που 
δημοσίευσαν το Buzzfeed και η 
L’Espresso στις 10 Ιουλίου 2019 για τη 
Λέγκα του Σαλβίνι, καθώς και με τη 
διευκόλυνση χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με αναφορές 
του βρετανικού Τύπου για την εκστρατεία 
Leave.eu·
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