
RE\1189835ET.docx PE637.850v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Istungidokument

B9-0111/2019

2.10.2019

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 132 lõikele 2

välisriikide sekkumise kohta valimistesse ja desinformatsiooni kohta riiklikes 
ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides
(2019/2810(RSP))

Christine Anderson, Nicolaus Fest, Lars Patrick Berg
fraktsiooni ID nimel



PE637.850v01-00 2/4 RE\1189835ET.docx

ET

B9-0111/2019

Euroopa Parlamendi resolutsioon välisriikide sekkumise kohta valimistesse ja 
desinformatsiooni kohta riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides
(2019/2810(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 26. aprilli 2018. aasta teatist „Euroopa lähenemisviis veebis 
leviva väärinfoga võitlemiseks“ (COM(2018)0236),

– võttes arvesse komisjoni 14. juuni 2019. aasta aruannet väärinfovastase tegevuskava 
rakendamise kohta (JOIN(2019)0012),

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 18. oktoobri 2018. aasta järeldusi,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraadi 15. märtsil 2019 
avaldatud uuringut väärinfo automaatse tõrje kohta (Automated tackling of 
disinformation)1,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2019. aasta resolutsiooni julgeolekuohtude kohta, mis on 
seotud Hiina järjest suurema tehnoloogilise kohaloluga ELis, ja võimalike ELi tasandi 
meetmete kohta nende ohtude vähendamiseks2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi 13. märtsi 2019. aasta soovitust nõukogule ja 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele 
esindajale Euroopa välisteenistuse järelmeetmete kohta kaks aastat pärast Euroopa 
Parlamendi raportit, milles käsitleti ELi strateegilist kommunikatsiooni vastusammuna 
tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale3,

– võttes arvesse oma 25. oktoobri 2018. aasta resolutsiooni Facebooki kasutajate andmete 
kasutamise kohta Cambridge Analytica poolt ja selle mõju kohta andmekaitsele4,

– võttes arvesse oma 12. detsembri 2018. aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika rakendamise aastaaruande kohta5, 

– võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2019. aasta üheksateistkümnendat eduaruannet 
tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta (COM(2019)0353),

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust 
(EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

1 Euroopa Parlamendi uuringuteenuste peadirektoraat, teaduslike tuleviku-uuringute üksus, 15. märts 2019.
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0156.
3 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0187.
4 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0433.
5 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0514.
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(isikuandmete kaitse üldmäärus)6,

– võttes arvesse komisjoni 6. juuni 2018. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 
digitaalse Euroopa programm (COM(2018)0434),

– võttes arvesse nõukogu ja komisjoni 17. septembri 2019. aasta avaldusi välisriikide 
sekkumise kohta valimistesse ja desinformatsiooni kohta riiklikes ja üleeuroopalistes 
demokraatlikes protsessides,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et rahvusvaheliste osalejate, sealhulgas Euroopa Liidu ja ELi toetatavate 
valitsusväliste osalejate katsed mõjutada sekkumise abil otsuste tegemist on osa 
laiemast suundumusest, mida kogevad demokraatlikud süsteemid kogu maailmas;

B. arvestades, et sekkumine võib toimuda mitmel kujul, sealhulgas sotsiaalmeedias levivad 
desinformatsioonikampaaniad avaliku arvamuse kujundamiseks, elutähtsa taristu vastu 
suunatud küberrünnakud ja tööstusspionaaž;

C. arvestades, et ELi valimistesse väljastpoolt sekkumine on suur probleem, kuna see 
kujutab endast tõsist ohtu Euroopa demokraatlikele ühiskondadele ja institutsioonidele, 
põhiõigustele ja -vabadustele, õigusriigi põhimõttele, julgeolekule, majanduslikule 
jõukusele ja lõppkokkuvõttes ka suveräänsusele;

D. arvestades, et inimeste ja majanduste ülemaailmne ühendamine digitaalsete vahendite ja 
uute tehnoloogiate abil on suurendanud rahvusvaheliste osalejate käsutuses olevaid 
vahendeid, sealhulgas ELi tegelemist välissekkumisega; arvestades, et meediaplatvorme 
saab kergesti ära kasutada väärinfo jagamiseks ja võltsuudiste levitamiseks;

E. arvestades, et tuleb suurendada teadlikkust ELi väärinfokampaaniatest, kuna need on 
üks peamisi väärinfo allikaid Euroopas;

1. rõhutab, et vastupanuvõimelistes demokraatlikes ühiskondades on sõna- ja 
väljendusvabadus ning massiteabevahendite mitmekesisus kesksel kohal ja tuleb tagada 
parimad kaitsemeetmed desinformatsioonikampaaniate ja vaenuliku propaganda vastu;

2. rõhutab, et liikmesriikide kõigil kodanikel on individuaalne õigus hankida teavet, kuid 
nad seda soovivad, ilma et ükski valitsus või ELi institutsioon neid kontrolliks või 
nendega manipuleeriks;

3. kordab, et ELi poolt sponsitud propaganda valimistel, näiteks Ühendkuningriigi Brexiti 
referendumil, õõnestab inimeste õigust mõjutada oma riigi juhtimist kas otse või vabalt 
valitud esindajate kaudu, nagu on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsioonis;

4. mõistab teravalt hukka ELi propaganda pideva kasutamise ELi liikmesriikide eel- ja 
põhikoolides;

6 ELT L 119, 4.5.2016, lk 1.
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5. mõistab teravalt hukka ELi propaganda jaoks kulutuste tegemise liikmesriikides;

6. märgib, et puuduvad ümberlükkamatud tõendid Venemaa sekkumise kohta Euroopa 
Parlamendi valimistel ning pärast pikka uurimist ei jõutud Muelleri aruandes Venemaa 
tegevuse kohta USA valimiste ajal konkreetsete järeldusteni; märgib lisaks, et 
rahvusvaheline ajakirjandus on väljendanud kahtlusi mõne liikmesriigi valitsuse 
võimaliku sekkumise suhtes USA presidendivalimiste viimase kampaania ajal;

7. märgib, et on ebaselge, kas nn kliimaliikumine kujutab endast hübriidset ohtu, sest seda 
rahastavad era- ja võimalikud riigi osalejad, kes tahavad mõjutada poliitiliste otsuste 
tegemist ELis ja ELi poolt selle kodanike kahjuks; kutsub komisjoni üles uurima 
kliimaliikumise rahalist tausta, et teha kindlaks võimalikud välissekkumised;

8. kutsub komisjoni üles hoiduma sellest, et EL looks väärinfoga võitlemiseks nn 
tõeministeeriumi ning seeläbi piiraks sõnavabadust ja õigust anda teavet ja ideid ilma 
ametiasutuste sekkumiseta;

9. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles takistama ELi muutumist 
(vastu)propagandamasinaks, kes vaigistaks igasuguse vastasseisu oma narratiivile; 

10. kutsub komisjoni üles vältima seda, et liikmesriikide kodanikud oleksid sunnitud end 
ise tsenseerima, kartes, et igasugune ELi kohta tehtud kriitika surutakse maha ja/või 
selle eest määratakse karistus;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et desinformatsiooni ja propaganda vastu 
võitlemise strateegiaid ei kasutataks vahendina, mille abil ennetada või lämmatada ELi 
vastu suunatud kriitikat;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


