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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Comunicação estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra 
ela por terceiros
(2016/2030(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Externos e o parecer da 
Comissão da Cultura e da Educação (A8-0000/2016),

A. Considerando que a UE se encontra exposta a uma crescente pressão sistemática para 
fazer face às campanhas de informação, desinformação e deturpação da informação por 
parte do leste e do sul;

B. Considerando que a guerra da informação contra o Ocidente foi introduzida pela 
primeira vez pela União Soviética e que tem sido desde então parte integrante dos 
conflitos modernos, visando não só os parceiros da UE, mas também todos os Estados-
Membros e os cidadãos, independentemente da sua nacionalidade ou religião;

C. Considerando que a comunicação estratégica russa tem acompanhado numerosos 
incidentes, incluindo ataques informáticos contra a Estónia em 2007, a guerra na 
Geórgia em 2008, a desinformação que se seguiu ao incidente ocorrido em Smolensk, 
em 2010, o abate do avião da Malaysia Airlines que fazia o voo MH17, em 2014, e 
ainda, numa escala sem precedentes, durante a anexação da Crimeia, a agressão contra a 
Ucrânia e, mais recentemente, a crise de migração;

D. Considerando que o Da'esh e muitos outros grupos terroristas islâmicos têm 
frequentemente recorrido a estratégias de comunicação como parte das suas ações 
contra o Ocidente e para impulsionar o recrutamento de jovens europeus;

Comunicação estratégica da UE para enfrentar a propaganda dirigida contra si por 
terceiros

1. Salienta que a propaganda estratégica contra a UE assume formas diversas e recorre a 
instrumentos diversificados, por vezes concebidos de forma a corresponder aos perfis 
dos Estados-Membros, com o objetivo de suscitar dúvidas, paralisar o processo de 
tomada de decisão, desacreditar as instituições da UE aos olhos e nas mentes dos 
cidadãos e abalar os valores ocidentais e as relações transatlânticas;

2. Insta as instituições da UE a reconhecerem que a guerra da informação não é apenas 
uma questão externa da UE, mas também interna;

3. Observa o caráter multifacetado das atuais comunicações estratégicas da UE a vários 
níveis, incluindo a NATO, a UE, os Estados-Membros, as ONG e as organizações da 
sociedade civil; insta a uma melhor coordenação e intercâmbio de informações entre os 
vários intervenientes;
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Reconhecer a estratégia russa de guerra da informação 

4. Reconhece que a Rússia tem utilizado de forma agressiva uma vasta gama de 
ferramentas e instrumentos, tais como fundações especiais (Russkiy Mir), estações de 
televisão multilingues (Russia Today, RIA Novosti), agências noticiosas (Sputnik), 
grupos sociais e religiosos (incluindo a igreja ortodoxa), meios de comunicação social e 
provocações na Internet ("trolls") para contestar os valores ocidentais, dividir a Europa, 
recolher apoio interno e criar a perceção de Estados deficientes na vizinhança oriental 
da UE;

5. Manifesta a sua grande preocupação frente ao rápido crescimento da atividade russa na 
Europa numa tentativa de aumentar a influência e hegemonia russas; salienta que 
grande parte da estratégica de comunicação russa tem por objetivo descrever os países 
da Europa central e oriental como pertencendo à sua esfera tradicional de influência, 
pondo assim em causa a sua soberania; observa que a falsificação da história é uma das 
suas principais estratégias;

6. Sublinha que a Rússia se serve da ausência de um quadro jurídico internacional em 
domínios como a segurança informática, tirando proveito de todas as ambiguidades;

Compreender e fazer face à guerra da informação e aos métodos de radicalização do 
Da'esh

7. Está consciente da gama de estratégias utilizadas pelo Da’esh a nível regional e global 
para promover o seu discurso político, religioso e social; insta a UE e os respetivos 
Estados-Membros a desenvolver um contradiscurso que vise o Da’esh, nomeadamente 
através da capacitação e do aumento da visibilidade de académicos muçulmanos 
integrados e com credibilidade para deslegitimar a propaganda do Da’esh;

8. Salienta que a UE é um público-alvo do Da'esh, pelo que insta a UE e os Estados-
Membros a trabalhar mais estreitamente para proteger a sociedade, em especial os 
jovens, do recrutamento e da radicalização; convida cada Estado-Membro a investigar 
as razões socioeconómicas na origem da vulnerabilidade à radicalização;

9. Exorta a Estados-Membros a agir para cortar o acesso do Da'esh a financiamento e a 
promover este princípio no âmbito da ação externa da UE e salienta a necessidade de 
expor a verdadeira natureza e a legitimação ideológica do Da'esh;

Estratégica da UE para enfrentar a propaganda

10. Acolhe favoravelmente a comunicação sobre o quadro comum para fazer face às 
ameaças híbridas e insta à aplicação das suas recomendações sem demora; exorta os 
países que detêm a presidência rotativa da UE a incluírem sempre as comunicações 
estratégicas nos respetivos programas, a fim de assegurar a continuidade dos trabalhos 
sobre este tema; acolhe com agrado as iniciativas e os resultados da Presidência letã a 
este respeito;

11. Reconhece o impacto que a propaganda hostil pode ter nos processos de tomada de 
decisão da UE; solicita, por conseguinte, que a task force da comunicação estratégica da 
UE seja reforçada através da sua transformação numa unidade de pleno direito no seio 
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do SEAE, responsável pelo leste e pelo sul, com pessoal e recursos orçamentais 
adequados;

12. Insta a Comissão a proceder a uma análise aprofundada da eficácia dos atuais 
instrumentos financeiros da UE e a apresentar uma proposta sobre uma solução flexível 
que possa prestar apoio direto aos órgãos de comunicação social independentes e 
permitir o encaminhamento de recursos suplementares para as organizações que têm a 
capacidade de o fazer, tais como o Fundo Europeu para a Democracia;

13. Salienta o seu apoio a iniciativas como o Centro báltico para a excelência dos meios de 
comunicação social, em Tallinn, ou o Centro de Excelência da Rede de Sensibilização 
para a Radicalização; realça a necessidade de reforçar as capacidades analíticas a todos 
os níveis; solicita à Comissão e aos Estados-Membros que iniciem projetos 
semelhantes, se empenhem na formação de jornalistas, criem centros de meios de 
comunicação social independentes, apoiem a diversidade dos meios de comunicação 
social e o intercâmbio de melhores práticas e informações nestes domínios;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
à Vice-Presidente da Comissão/Alta Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança e ao SEAE.
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