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Mietintö A8-0031/2019
Anna Elżbieta Fotyga
Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttama seuranta kahden vuoden kuluttua Euroopan 
parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten 
levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi
(2018/2115(INI))

Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 3 kohta) 
päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0031/2019

Euroopan parlamentin suositus Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttamasta 
seurannasta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin 
EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen 
propagandan torjumiseksi

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan, jossa vahvistetaan 
mielipiteenvapaus sekä vapaus vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia viranomaisten 
siihen puuttumatta ja alueellisista rajoista riippumatta ja jossa kehotetaan 
kunnioittamaan tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan,

1. suosittaa neuvostolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja 
turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, että

a) ilmaistaan huoli tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä ja tapauksista, joissa 
toimittajiin, bloggaajiin ja sosiaalisten medioiden käyttäjiin on kohdistettu hyökkäyksiä 
pelkästään sen johdosta, että he ovat esittäneet mielipiteensä;

b) korostetaan, että jäsenvaltiot pystyvät puuttumaan disinformaatioon, propagandaan ja 
hyökkäyksiin niiden omia vaaliprosesseja kohtaan liittyviin huolenaiheisiin ja että 
EU:n liian laajamittainen väliintulo rikkoo toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita;

c) kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön vaikuttavaa ja selkeää lainsäädäntöä, 
jolla varmistetaan tiedotusvälineiden omistuksen avoimuus, ja kiinnittämään erityistä 
huomiota kansalaisjärjestöjen ja valtavirtaa edustavien tiedotusvälineiden rahoitukseen, 
avoimuuteen ja tavoitteisiin;

d) kannustetaan sosiaalisen median alustoja edistämään tasapuolisten toimintaedellytysten 
luomista kaikille poliittisille, filosofisille ja uskonnollisille näkemyksille pitäen 
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mielessä oikeuden sananvapauteen;

e) tuomitaan sosiaalisen median alustoilla vallalla oleva käytäntö vähätellä, erottaa tai 
demonisoida sosiaalisen median käyttäjiä yksinomaan näiden esittämien mielipiteiden 
perusteella;

f) pidetään huoli siitä, että EU ei muutu omasta mielestään ”totuusministeriöksi” ja 
rajoita siten sananvapautta ja oikeutta jakaa tietoa ja ajatuksia ilman, että viranomaiset 
puuttuvat asiaan;

g) ehkäistään EU:ta muuttumasta (vasta)propagandatehtaaksi, joka hiljentää kaikki sen 
narratiivia vastustavat opposition muodot;

h) vältetään se, että levittämällä pelkoa siitä, että kaikenlainen EU:hun kohdistettu 
arvostelu hiljennetään ja/tai johtaa rangaistuksiin, unionin kansalaiset pakotetaan 
harjoittamaan itsesensuuria;

i) varmistetaan, että disinformaation ja propagandan torjumiseen tarkoitettuja strategioita 
ei käytetä keinona EU:hun kohdistetun arvostelun ehkäisemiseksi tai 
tukahduttamiseksi;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän suosituksen neuvostolle, komissiolle sekä 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle.
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