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IEROSINĀJUMI 

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju rezolūcijas 

priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Savienībā termins „propaganda” parasti tiek saprasts kā ideju, koncepciju, 

informācijas un politisko doktrīnu izplatīšana nolūkā veidot vai mainīt sabiedrisko domu, 

savukārt jēdziens „dezinformācija” tiek saprasts kā apzināti nepatiesas vai nepareizas 

informācijas mērķtiecīga izplatīšana; 

B. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 10. pantā ir nodrošināta vārda brīvība, bet 

tajā arī ir noteikts, ka uz šo brīvību var attiekties tādas formalitātes, nosacījumi, 

ierobežojumi vai sodi, kas ir paredzēti tiesību aktos un nepieciešami demokrātiskā 

sabiedrībā; 

C. tā kā saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 20. pantu 

kara propaganda un jebkāds atbalsts uz valstspiederību, rasi vai reliģisko piederību 

pamatotam naidam, kas uzskatāms par kūdīšanu uz diskrimināciju, naidīgu attieksmi vai 

vardarbību, ir aizliegts ar likumu; 

D. tā kā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā ir noteikts, ka ikvienai personai ir 

tiesības uz vārda brīvību un šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt un 

izplatīt informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās un neatkarīgi no valstu 

robežām, 

1. norāda, ka dezinformācija un propaganda ir daļa no hibrīdkara; tāpēc uzsver, ka ir 

nepieciešams palielināt izpratni un pierādīt uzticamību ar institucionālo un politisko 

paziņojumu, ideju laboratoriju / akadēmiskās pētniecības, sociālo plašsaziņas līdzekļu 

kampaņām, pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām, plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes 

iniciatīvām un citiem lietderīgiem pasākumiem; 

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai naidīgas trešo valstu propagandas un dezinformācijas 

stratēģija var izpausties dažādos veidos un ietver konkrēti tradicionālos plašsaziņas 

līdzekļus, sociālos tīklus, skolu mācību programmas un politiskās partijas — gan Eiropas 

Savienībā, gan ārpus tās; 

3. uzstāj, ka ir jāsaredz atšķirība starp propagandu un kritiku; 

4. uzsver, ka, lai gan ne visa Eiropas Savienības vai tās politikas kritika noteikti ir 

propaganda vai dezinformācija, jo īpaši saistībā ar politisko uzskatu paušanu, 

manipulācijas gadījumi vai atbalsts, kas saistīts ar trešām valstīm un ir paredzēts šīs 

kritikas veicināšanai vai saasināšanai, dod pamatu apšaubīt šo vēstījumu ticamību; 

5. uzsver, ka, lai gan ir jāpretojas pret ES vērstai trešo valstu propagandai un 

dezinformācijai, tam nevajadzētu radīt šaubas par nepieciešamību saglabāt konstruktīvas 

attiecības ar trešām valstīm un uzskatīt tās par stratēģiskajiem partneriem, risinot kopējas 

problēmas; 

6. atzinīgi vērtē Rīcības plāna par stratēģisko komunikāciju pieņemšanu un Austrumu 
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stratēģiskās komunikācijas grupas izveidošanu Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD) 

ar mērķi darīt zināmu ES politiku un apkarot pret ES vērstu propagandu un 

dezinformāciju; aicina vēl vairāk pastiprināt stratēģisko komunikāciju; uzskata, ka ir vēl 

vairāk jāuzlabo Austrumu stratēģiskās komunikācijas grupas darba efektivitāte un 

pārredzamība; aicina EĀDD izstrādāt kritērijus, lai novērtētu tās darba efektivitāti; uzsver, 

cik svarīgi ir nodrošināt grupai pietiekamu finansējumu un atbilstošu personālu; 

7. norāda, ka Austrumu stratēģiskās komunikācijas grupas publicētajam dezinformācijas 

pārskatam ir jāatbilst standartiem, kas paredzēti Starptautiskās Žurnālistu federācijas 

Deklarācijā par žurnālistu rīcības principiem; uzsver, ka šis pārskats jāsagatavo pienācīgi, 

nelietojot aizvainojošus vārdus vai spriedumus; aicina Austrumu stratēģiskās 

komunikācijas grupu pārskatīt kritērijus, ko izmanto, lai sagatavotu šo pārskatu; 

8. uzskata, ka efektīva stratēģija cīņā ar propagandu, kura vērsta pret ES, varētu būt 

pasākumu pieņemšana, lai nodrošinātu mērķauditorijai atbilstošu un interesantu 

informāciju par ES darbību, Eiropas vērtībām un citiem sabiedrību interesējošiem 

jautājumiem, un uzsver, ka šim mērķim varētu izmantot modernās tehnoloģijas un 

sociālos tīklus; 

9. uzsver, ka islāmistiskās teroristu organizācijas, jo īpaši Da'esh un Al-Qaeda, ir iesaistītas 

aktīvās dezinformācijas kampaņās ar mērķi kaitēt Eiropas vērtībām un interesēm; šajā 

saistībā uzsver, cik svarīgi ir izstrādāt konkrētu stratēģiju, lai cīnītos pret islāmistu 

propagandu un dezinformāciju, kas vērsta pret ES; 

10. uzsver, ka objektīva un uzticama, uz faktiem pamatota informācija par norisēm ES 

dalībvalstīs novērstu to, ka trešās puses informāciju izmanto kā propagandas līdzekli; 

11. uzsver nepieciešamību stiprināt plašsaziņas līdzekļu plurālismu un plašsaziņas līdzekļu 

objektivitāti un neatkarību Eiropas Savienībā un tās kaimiņvalstīs, ieskaitot nevalstiskos 

dalībniekus, tostarp atbalstot žurnālistus un plašsaziņas līdzekļu dalībniekiem paredzētu 

spēju veidošanas programmu izstrādi, veicinot informācijas apmaiņas partnerības un 

tīklus, piemēram, satura koplietošanas platformas, pētniecību saistībā ar plašsaziņas 

līdzekļiem, mobilitātes un apmācības iespējas žurnālistiem un prakses vietas ES 

plašsaziņas līdzekļos, lai veicinātu labas prakses apmaiņu; 

12. uzsver, ka svarīga nozīme ir kvalitatīvai izglītībai un apmācībai žurnālistikas jomā gan 

Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, lai veiktu kvalitatīvas žurnālistikas analīzes un panāktu 

augstus redakcionālos standartus; uzskata, ka ES vērtību, proti, preses brīvības un vārda 

brīvības, kā arī plašsaziņas līdzekļu plurālisma, veicināšana ietver atbalstu vajātiem un 

ieslodzītiem žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem trešās valstīs; 

13. iestāja par ciešāku sadarbību starp ES iestādēm, Eiropas Demokrātijas fondu (EDF), 

Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO), Eiropas Padomi un dalībvalstīm, lai 

novērstu dublēšanos un nodrošinātu sinerģiju līdzīgās iniciatīvās; 

14. pauž satraukumu par nopietnajām problēmām saistībā ar plašsaziņas līdzekļu neatkarību 

un brīvību atsevišķās ES dalībvalstīs, par ko ziņojušas tādas starptautiskās organizācijas 

kā „Reportieri bez robežām”; aicina ES un dalībvalstis veikt piemērotus pasākumus 

pašreizējās situācijas uzlabošanai plašsaziņas līdzekļu jomā, lai nodrošinātu, ka ES ārējai 

darbībai, atbalstot plašsaziņas līdzekļu brīvību, objektivitāti un neatkarību, piemīt 
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ticamība; 

15. uzsver, ka ES demokrātijas instrumentu ietvaros ir vajadzīgs lielāks finansējums, lai 

atbalstītu plašsaziņas līdzekļu brīvību Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) valstīs; šajā 

sakarībā aicina Komisiju nodrošināt, lai tiktu pilnībā izmantoti esošie instrumenti, 

piemēram, Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR), EKP, Austrumu 

partnerības plašsaziņas līdzekļu brīvības uzraudzība „Eastern Partnership Media Freedom 

Watch” un EDF, attiecībā uz plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma aizsardzību; 

16. pauž bažas par sociālo plašsaziņas līdzekļu un tiešsaistes platformu izmantošanu 

noziedzīgai naida kurināšanai un kūdīšanai uz vardarbību un mudina dalībvalstis pielāgot 

un atjaunināt tiesību aktus, lai pievērstos pašreizējām norisēm, vai pilnībā īstenot un 

piemērot spēkā esošos tiesību aktus par naida kurināšanu — gan tiešsaistē, gan bezsaistē; 

norāda, ka ir vajadzīga labāka sadarbība ar tiešsaistes platformām un ar vadošajiem 

interneta pakalpojumu un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem; 

17. aicina dalībvalstis sniegt un nodrošināt nepieciešamo sistēmu kvalitatīvai žurnālistikai un 

informācijas daudzveidībai, cīnoties pret plašsaziņas līdzekļu koncentrāciju, kas negatīvi 

ietekmē plašsaziņas līdzekļu plurālismu; 

18. norāda, ka plašsaziņas līdzekļu lietotprasme sniedz zināšanas un prasmes un dod iespēju 

iedzīvotājiem īstenot savas tiesības uz vārda brīvību, kritiski analizēt plašsaziņas līdzekļu 

saturu un reaģēt uz dezinformāciju; tāpēc uzsver, ka ir nepieciešams palielināt izpratni par 

dezinformācijas risku, šim  nolūkam izmantojot plašsaziņas līdzekļu prasmju akcijas visos 

līmeņos, tostarp Eiropas informācijas kampaņu jautājumos saistībā ar plašsaziņas 

līdzekļiem, žurnālistu un redaktoru ētiku un sekmējot labāku sadarbību ar sociālajām 

platformām un veicinot kopīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst naida runas, kūdīšanu 

uz vardarbību un diskrimināciju tiešsaistē; 

19. norāda, ka neviena „maigās varas” stratēģija nevar būt veiksmīga bez kultūras 

diplomātijas un starpkultūru dialoga veicināšanas starp valstīm un valstu ietvaros, Eiropas 

Savienībā un ārpus tās; tādēļ mudina īstenot ilgtermiņa publiskās un kultūras diplomātijas 

darbības un iniciatīvas, piemēram, stipendijas un apmaiņas programmas studentiem un 

jaunajiem speciālistiem, tostarp iniciatīvas, lai veicinātu starpkultūru dialogu, nostiprinātu 

kultūras saiknes ar ES un popularizētu kopējās kultūras saiknes un mantojumu, un 

nodrošināt pienācīgu apmācību ES delegāciju darbiniekiem un EĀDD, lai viņi varētu 

apgūt atbilstošas starpkultūru prasmes; 

20. ir stingri pārliecināts, ka, lai konsekventi veicinātu Līguma par Eiropas Savienību 

21. pantā minētos principus, Eiropas Savienības ārējās darbībās būtu jāizvairās no jebkāda 

veida propagandas; 

21. apstiprina, ka efektīvai komunikācijas stratēģijai jāiesaista vietējās kopienas diskusijās par 

ES darbību, jāatbalsta iedzīvotāju savstarpējie sakari un pienācīgi jāņem vērā kultūras un 

sociālie sakari kā galvenā platforma, lai apkarotu vietējo iedzīvotāju aizspriedumus; šajā 

saistībā atgādina, ka ES delegācijām ir jāuztur tiešs kontakts ar vietējā līmeņa 

ieinteresētajām personām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem; 

22. uzsver, ka aiz vārda brīvības nevar slēpties kūdīšana uz naidu, vardarbību vai karu; 

mudina, lai šajā saistībā pieņemtās juridiskās iniciatīvas nodrošinātu lielāku atbildību, 
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izskatot dezinformācijas gadījumus; 

23. uzsver, cik svarīgi ir konsekventi un efektīvi darīt zināmu ES politiku — tiklab Savienībā, 

kā arī ārpus tās — un sniegt konkrētiem reģioniem pielāgotus paziņojumus, ieskaitot 

piekļuvi informācijai vietējās valodās; šajā sakarībā atzinīgi vērtē EĀDD tīmekļa vietnes 

krievu valodā izveidošanu kā pirmo soli pareizajā virzienā un mudina tulkot EĀDD 

tīmekļa vietni vēl vairākās valodās, piemēram, arābu un turku valodā; 

24. uzsver, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš jaunajām tehnoloģijām, tostarp digitālajai 

apraidei, mobilajiem sakariem, tiešsaistes plašsaziņas līdzekļiem un sociālajiem tīkliem — 

tostarp reģionālajiem —, kas veicina informācijas izplatīšanu un labāku izpratni par 

Eiropas vērtībām, kuras norādītas Līgumos; atgādina, ka šādai saziņai jānotiek augstā 

līmenī, ir jāietver konkrēta paraugprakse un jāizgaismo ES ietekme uz trešām valstīm, 

ieskaitot ES humāno palīdzību, kā arī iespējas un priekšrocības, ko ciešāka asociācija un 

sadarbība ar ES dod trešo valstu pilsoņiem, jo īpaši jauniešiem, piemēram, bezvīzu 

ceļošana vai attiecīgā gadījumā spēju veidošanas, mobilitātes un apmaiņas programmas; 

25. pauž bažas par to, ka ar ES saistītā informācija nereti ir pārāk tehniska, kā rezultātā tā 

auditorijai nav saprotama un interesanta; uzsver vajadzību komunikācijas materiālos 

pievērsties politisko sanāksmju, iniciatīvu un projektu būtībai un saturam, kā arī to 

sekojošajai reģionālajai ietekmei ar izsmeļošām, inovatīvām un radošām informācijas 

izplatīšanas metodēm, un aicina atbilstoši pārskatīt un atjaunināt attiecīgās ES tīmekļa 

vietnes; 

26. uzsver vajadzību nodrošināt, lai jaunais EKP portāls — kas tiek pašlaik izstrādāts 

kaimiņattiecību programmas OPEN ietvaros — ne vien apkopotu saturu, kas ir adresēts 

ekspertu kopienām, bet gan lai tajā būtu arī sadaļa, kas pielāgota vispārējai auditorijai; 

uzskata, ka portālā būtu jāietver sadaļa par Austrumu partnerību, apkopojot tajā par 

iniciatīvu pieejamo informāciju, kas pašreiz ir sadrumstalota vairākās tīmekļa vietnēs; 

27. norāda uz popkultūras un izklaidējošās izglītības „entertainment-education (EE)” 

potenciālu, lai paustu kopīgās cilvēciskās vērtības un sniegtu informāciju par ES politikas 

virzieniem. 
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