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Claude Moraes
S&D-ryhmän puolesta

Päätöslauselmaesitys B9-0108/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
Ulkomainen sekaantuminen vaaleihin ja disinformaatio kansallisissa ja eurooppalaisissa 
demokraattisissa prosesseissa

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
todisteita häirinnästä ilmenee jatkuvasti ja 
että usein niissä on viitteitä ulkomaisesta 
vaikuttamisesta ennen kaikkia merkittäviä 
kansallisia vaaleja ja EU-vaaleja ja että 
suuri osa tästä häirinnästä hyödyttää EU:n 
vastaisia, ääriliikkeisiin kuuluvia ja 
populistisia ehdokkaita ja että 
häirintätoimet kohdistuvat tiettyihin 
vähemmistöihin ja heikossa asemassa 
oleviin ryhmiin, mikä puolestaan palvelee 
laajempaa pyrkimystä heikentää 
demokraattisen ja tasa-arvoisen 
yhteiskunnan vetovoimaa;

4. ilmaisee syvän huolensa siitä, että 
todisteita häirinnästä ilmenee jatkuvasti ja 
että usein niissä on viitteitä ulkomaisesta 
vaikuttamisesta ennen kaikkia merkittäviä 
kansallisia vaaleja ja EU-vaaleja ja että 
suuri osa tästä häirinnästä hyödyttää EU:n 
vastaisia, ääriliikkeisiin kuuluvia ja 
populistisia ehdokkaita ja että 
häirintätoimet kohdistuvat tiettyihin 
vähemmistöihin ja heikossa asemassa 
oleviin ryhmiin, kuten muuttajiin, hlbti-
henkilöihin ja uskonnollisiin ryhmiin, 
mikä puolestaan palvelee laajempaa 
pyrkimystä heikentää demokraattisen ja 
tasa-arvoisen yhteiskunnan vetovoimaa;
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Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. toteaa, että suurin osa 
jäsenvaltioista on kieltänyt kokonaan tai 
osittain ulkomaiset lahjoitukset poliittisille 
puolueille ja ehdokkaille; muistuttaa 
huolestuneena, että silloinkin, kun 
lainsäädännössä asetetaan rajoituksia 
poliittisen rahoituksen lähteille, ulkomaiset 
toimijat ovat löytäneet tapoja kiertää niitä 
ja tarjonneet apua liittolaisilleen ottamalla 
lainoja ulkomaisilta pankeilta, tekemällä 
osto- ja kauppasopimuksia ja helpottamalla 
rahoitustoimia;

5. toteaa, että suurin osa 
jäsenvaltioista on kieltänyt kokonaan tai 
osittain ulkomaiset lahjoitukset poliittisille 
puolueille ja ehdokkaille; muistuttaa 
huolestuneena, että silloinkin, kun 
lainsäädännössä asetetaan rajoituksia 
poliittisen rahoituksen lähteille, ulkomaiset 
toimijat ovat löytäneet tapoja kiertää niitä 
ja tarjonneet apua liittolaisilleen ottamalla 
lainoja ulkomaisilta pankeilta, kuten Front 
Nationalin tapauksessa vuonna 2016, 
tekemällä osto- ja kauppasopimuksia, 
kuten tapauksissa, joissa Der Spiegel ja 
Süddeutsche Zeitung esittivät 
17. toukokuuta 2019 syytöksiä Itävallan 
vapauspuoluetta vastaan sekä Buzzfeed ja 
L’Espresso esittivät 10. heinäkuuta 2019 
syytöksiä Lega per Salvini Premieria 
vastaan, ja helpottamalla rahoitustoimia, 
joista Yhdistyneen kuningaskunnan 
lehdistö on kirjoittanut Leave.eu 
-kampanjan yhteydessä;
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