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WSKAZÓWKI 

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że w Unii pojęcie „propaganda” rozumiane jest zazwyczaj jako 

rozpowszechnianie idei, koncepcji, informacji i doktryn politycznych w celu 

kształtowania lub modyfikowania opinii publicznej, termin „dezinformacja” jest natomiast 

zwykle rozumiany jako celowe rozpowszechnianie umyślnie sfałszowanych lub 

niedokładnych informacji; 

B. mając na uwadze, że art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka gwarantuje wolność 

wyrażania opinii, ale jednocześnie przewiduje, że wolność ta może podlegać takim 

wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane 

przez prawo i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym; 

C. mając na uwadze, że propaganda wojenna oraz popieranie w jakikolwiek sposób 

nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej, stanowiące podżeganie do dyskryminacji, 

wrogości lub przemocy, powinno być ustawowo zakazane zgodnie z art. 20 

Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych; 

D. mając na uwadze, że art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, iż 

każdy ma prawo do wolności wypowiedzi, a prawo to obejmuje wolność posiadania 

poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz 

publicznych i bez względu na granice państwowe; 

1. zauważa, że dezinformacja i propaganda stanowią elementy wojny hybrydowej; podkreśla 

w związku z tym potrzebę zwiększenia świadomości i wykazania asertywności poprzez 

komunikację instytucjonalną/polityczną, badania prowadzone przez ośrodki 

analityczne/akademickie, kampanie w mediach społecznościowych, inicjatywy 

społeczeństwa obywatelskiego, umiejętność korzystania z mediów oraz inne użyteczne 

działania; 

2. podkreśla, że stosowana przez niektóre państwa trzecie strategia propagandy i 

dezinformacji wymierzona przeciw Unii może przybierać różne formy, angażując w 

szczególności tradycyjne media, sieci społecznościowe, szkolne programy nauczania bądź 

partie polityczne, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią; 

3. kładzie nacisk na potrzebę rozróżnienia między „propagandą” a krytyką; 

4. podkreśla, że choć krytyka Unii lub jej strategii politycznych, zwłaszcza w ramach 

wypowiedzi politycznych, niekoniecznie stanowi element propagandy czy dezinformacji, 

to ewentualne manipulacje czy wsparcie – związane z państwami trzecimi – mające na 

celu podtrzymanie i zaostrzenie tej krytyki stanowi podstawę do kwestionowania 

wiarygodności tych wiadomości; 

5. podkreśla, że choć pochodzące z państw trzecich propaganda i dezinformacja wymierzone 

przeciw Unii muszą być zwalczane, to nie powinno to podawać w wątpliwość znaczenia, 
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jakie ma utrzymanie konstruktywnych stosunków z państwami trzecimi oraz czynienie z 

nich strategicznych partnerów w rozwiązywaniu wspólnych problemów; 

6. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie planu działania UE dotyczącego strategicznej 

komunikacji i utworzenie zespołu ds. komunikacji strategicznej dot. Wschodu (ang. East 

StratCom Team) w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) mającego na celu 

prezentowanie polityki UE oraz przeciwdziałanie antyunijnej propagandzie i 

dezinformacji; zwraca się o dalsze przyspieszenie działań w zakresie komunikacji 

strategicznej; uważa, że należy jeszcze zwiększyć wydajność i przejrzystość prac zespołu 

ds. komunikacji strategicznej dot. Wschodu; zwraca się do ESDZ o opracowanie 

kryteriów pomiaru wydajności jego prac; podkreśla także znaczenie zapewnienia 

wystarczających środków finansowych oraz odpowiedniego personelu na potrzeby tego 

zespołu; 

7. zauważa, że „Przegląd dezinformacji” opublikowany przez grupę zadaniową ds. 

komunikacji strategicznej dot. Wschodu musi spełniać normy ustanowione w Deklaracji 

zasad postępowania dziennikarzy Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy; podkreśla, 

że przegląd ten musi być sporządzony w odpowiedni sposób, bez użycia obraźliwego 

języka lub dokonywania ocen wartościujących; zwraca się do grupy zadaniowej ds. 

komunikacji strategicznej dot. Wschodu o dokonanie ponownej oceny kryteriów 

stosowanych podczas opracowywania tego przeglądu; 

8. uważa, że skuteczną strategię przeciwdziałania antyunijnej propagandzie mogłoby 

stanowić przyjęcie środków mających na celu zapewnienie odbiorcom docelowym 

dokładnych i interesujących informacji dotyczących działań UE, europejskich wartości i 

innych kwestii ważnych z punktu widzenia interesu społecznego, oraz podkreśla, że 

nowoczesne technologie i sieci społecznościowe mogłyby być wykorzystywane do tych 

celów; 

9. podkreśla, że islamskie organizacje terrorystyczne, zwłaszcza ISIS i Al-Kaida, są 

aktywnie zaangażowane w kampanie dezinformacyjne mające na celu podważenie 

europejskich wartości i interesów; podkreśla w tym względzie znaczenie specjalnej 

strategii przeciwdziałania islamistycznej antyunijnej propagandzie i dezinformacji; 

10. podkreśla, że bezstronna, wiarygodna i obiektywna komunikacja oraz przepływ informacji 

opartych na faktach dotyczących wydarzeń w państwach UE mogłyby zapobiec 

rozpowszechnianiu propagandy podsycanej przez strony trzecie; 

11. podkreśla potrzebę wzmocnienia pluralizmu mediów oraz zwiększenia obiektywności, 

bezstronności i niezależności mediów w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie, w tym wśród 

podmiotów niepaństwowych, m.in. poprzez wspieranie dziennikarzy i opracowywanie 

programów budowania zdolności dla podmiotów działających w obszarze mediów, 

propagowanie partnerstw i sieci służących wymianie informacji, takich jak platformy 

służące do dzielenia się treścią, badań związanych z mediami, mobilności i możliwości 

szkoleń dla dziennikarzy oraz staży w mediach mieszczących się w UE w celu ułatwienia 

wymiany najlepszych praktyk; 

12. podkreśla istotną rolę wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dziennikarzy w UE i poza 

jej terytorium w celu zapewniania jakościowych analiz dziennikarskich i wysokich 

standardów redakcyjnych; utrzymuje, że propagowanie wartości UE, jakimi są wolność 
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prasy i słowa oraz pluralizm mediów, obejmuje wspieranie prześladowanych i więzionych 

dziennikarzy i obrońców praw człowieka w państwach trzecich; 

13. opowiada się za ściślejszą współpracą między instytucjami UE, Europejskim Funduszem 

na rzecz Demokracji, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), 

Radą Europy i państwami członkowskimi, aby uniknąć powielania inicjatyw i zapewnić 

synergie w zakresie podobnych inicjatyw; 

14. wyraża zaniepokojenie poważnymi problemami związanymi z niezależnością i wolnością 

mediów w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, zgłaszanymi przez 

międzynarodowe organizacje, w tym przez Reporterów bez Granic; wzywa UE i państwa 

członkowskie do podjęcia odpowiednich kroków w celu poprawy sytuacji w sektorze 

medialnym, które zagwarantują również wiarygodność działań zewnętrznych UE na rzecz 

wolności, bezstronności i niezależności mediów; 

15. podkreśla, że potrzebna jest większa pula środków finansowych w ramach instrumentów 

UE na rzecz demokracji w celu wsparcia wolności mediów w krajach objętych europejską 

polityką sąsiedztwa (EPS); wzywa w tym względzie Komisję do zapewnienia pełnego 

wykorzystania istniejących instrumentów takich jak Europejski Instrument na rzecz 

Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, EPS, mechanizm obserwacji wolności mediów 

w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz Europejski Fundusz na rzecz Demokracji w celu 

ochrony wolności i pluralizmu mediów; 

16. wyraża zaniepokojenie wykorzystywaniem mediów społecznościowych i platform 

internetowych do karygodnego nawoływania do nienawiści i podżegania do przemocy 

oraz wzywa państwa członkowskie do przyjęcia i zaktualizowania ustawodawstwa w celu 

rozwiązania bieżących problemów bądź do pełnego wdrożenia i egzekwowania 

istniejącego ustawodawstwa dotyczącego nawoływania do nienawiści, zarówno w 

internecie, jak i poza nim; uważa, że potrzebna jest ściślejsza współpraca z platformami 

internetowymi oraz wiodącymi spółkami internetowymi i medialnymi; 

17. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych ram dla wysokiej jakości 

dziennikarstwa i zróżnicowanych informacji w celu zwalczania koncentracji mediów, 

która ma negatywny wpływ na pluralizm mediów; 

18. zauważa, że edukacja medialna zapewnia wiedzę i umiejętności oraz umożliwia 

obywatelom korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi, krytyczne analizowanie treści 

medialnych i reagowanie na dezinformację; podkreśla zatem konieczność zwiększania 

świadomości na temat ryzyka dezinformacji poprzez działania w zakresie umiejętności 

korzystania z mediów na wszystkich poziomach, w tym poprzez europejską kampanię 

informacyjną na temat mediów oraz etyki dziennikarskiej i redaktorskiej oraz poprzez 

rozwijanie lepszej współpracy z platformami społecznościowymi i promowanie 

wspólnych inicjatyw w celu zajęcia się problemem mowy nienawiści, podsycania do 

przemocy i dyskryminacji w internecie; 

19. zauważa, że żadna strategia tzw. „miękkiej siły” nie może okazać się skuteczna, jeśli nie 

obejmuje dyplomacji kulturalnej oraz promowania dialogu międzykulturowego między 

różnymi państwami i wewnątrz nich, w UE i poza jej terytorium; sprzyja w związku z tym 

długoterminowym działaniom i inicjatywom z zakresu dyplomacji publicznej i 

kulturalnej, takim jak stypendia i programy wymian dla studentów i młodych 
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pracowników, w tym inicjatywom wspierającym dialog międzykulturowy, zacieśniającym 

więzy kulturowe z UE oraz promującym wspólne więzy kulturowe i dziedzictwo, a także 

organizowanie odpowiednich szkoleń dla pracowników delegatur UE i ESDZ w celu 

wypracowania u nich odpowiednich umiejętności międzykulturowych; 

20. wyraża głębokie przekonanie, że w celu spójnego propagowania zasad, o których mowa w 

art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej, działania zewnętrzne Unii Europejskiej powinny 

unikać jakichkolwiek form propagandy; 

21. potwierdza, że skuteczna strategia komunikacji musi włączać społeczności lokalne do 

dyskusji o działaniach UE, zapewniać wsparcie dla kontaktów międzyludzkich oraz 

odpowiednio uwzględniać wymiany kulturowe i społeczne jako kluczowe środki 

zwalczania uprzedzeń wśród ludności lokalnej; przypomina, że w tym kontekście 

delegatury UE muszą utrzymywać bezpośrednie kontakty z lokalnymi zainteresowanymi 

stronami na poziomie najbliższym obywatelowi oraz przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego; 

22. podkreśla, że podburzania do nienawiści, przemocy lub wojny nie można uzasadniać 

wolnością słowa; wspiera inicjatywy prawne do podjęcia w tym względzie w celu 

zapewnienia większej odpowiedzialności w obszarze przeciwdziałania dezinformacji; 

23. podkreśla znaczenie spójnego i skutecznego informowania o polityce UE, zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz, oraz zapewniania komunikacji dostosowanej do 

poszczególnych regionów, w tym dostępu do informacji w językach lokalnych; z 

zadowoleniem odnosi się w tym kontekście do uruchomienia strony internetowej ESDZ w 

języku rosyjskim, co stanowi pierwszy krok w dobrym kierunku, oraz zachęca do 

przetłumaczenia strony internetowej ESDZ na większą liczbę języków, takich jak arabski 

i turecki; 

24. podkreśla, że należy zwrócić szczególną uwagę na nowe technologie – w tym transmisję 

cyfrową, łączność ruchomą, media internetowe i sieci społecznościowe, włącznie z tymi o 

charakterze regionalnym – ułatwiające rozpowszechnianie informacji i zwiększanie 

świadomości na temat europejskich wartości zapisanych w traktatach; przypomina, że 

taka komunikacja musi być oparta na wysokich normach, obejmować konkretne najlepsze 

praktyki i podkreślać wpływy UE w państwach trzecich, w tym pomoc humanitarną UE 

oraz możliwości i korzyści płynące ze ściślejszego stowarzyszenia i współpracy z UE dla 

obywateli w państwach trzecich, w szczególności dla osób młodych, takie jak ruch 

bezwizowy lub programy budowania zdolności, mobilności i wymiany w stosownych 

przypadkach; 

25. wyraża zaniepokojenie faktem, że wiadomości dotyczące UE mają często zbyt techniczny 

charakter, przez co są niezrozumiałe i nieinteresujące dla odbiorców; podkreśla potrzebę 

skupienia się w materiałach komunikacyjnych na treści i istocie posiedzeń politycznych, 

inicjatyw i projektów oraz ich dalszym wpływie regionalnym przez zrozumiałe, 

innowacyjne i twórcze metody rozpowszechniania oraz wzywa do przeprowadzenia 

przeglądu i stosownej aktualizacji odpowiednich stron internetowych UE; 

26. podkreśla potrzebę zapewnienia, by nowy portal EPS – opracowywany obecnie w ramach 

programu OPEN Neighbourhood – zawierał nie tylko treści ukierunkowane na środowiska 

eksperckie, ale także obejmował sekcję przeznaczoną dla szerszej rzeszy odbiorców; 
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uważa, że portal powinien obejmować sekcję poświęconą Partnerstwu Wschodniemu 

gromadzącą informacje dotyczące inicjatyw, które obecnie rozrzucone są po różnych 

stronach internetowych; 

27. wskazuje na potencjał kultury popularnej i edukacji rozrywkowej jako sposobów 

wyrażania wspólnych wartości ludzkich oraz informowania o polityce UE. 
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