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Изменение 1
Николаус Фест, Жан-Пол Гаро, Як Мадисон, Том Вандендрисе, Лаура Хеухтасари, 
Харалд Вилимски
от името на групата ID

Доклад A9-0205/2020
Магдалена Адамович
Укрепване на свободата на медиите:  защита на журналистите в Европа, слово на 
омразата, дезинформация и роля на платформите
(2020/2009(INI))

Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника за дейността) с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A9-0205/2020

Резолюция на Европейския парламент относно укрепването на свободата на 
медиите:  защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и 
роля на платформите

Европейският парламент,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 
1966 г., и по-специално член 19 от него,

– като взе предвид Общ коментар № 34 на Комитета на ООН по правата на човека 
относно член 19 на Международния пакт за граждански и политически права 
(свобода на убеждение и на изразяване),

– като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането 
на Европейския съюз,

– като взе предвид член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
който гарантира свободата на изразяване на мнения и получаването и 
разпространяването на информация и идеи без намесата на публичните органи и 
независимо от държавните граници, както и зачитането на свободата и 
плурализма на медиите,

– като взе предвид плана за действие на Комисията за борба с дезинформацията от 5 
декември 2018 г.,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становището на комисията по култура и образование,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0205/2020),

А. като има предвид, че свободата, плурализмът и независимостта на медиите, както 
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и безопасността на журналистите са основни елементи на правото на свобода на 
изразяване на мнение; като има предвид, че в някои държави членки официалните 
медии представят само субективни гледни точки на левицата;

Б. като има предвид, че публичните медии са разширили дейността си и 
понастоящем са активни в интернет и в платформите на социалните медии, като 
често са безкритични към действията на правителството;

В. като има предвид, че платформите на социални медии като Туитър и Фейсбук 
станаха, от една страна, обект на държавно регулиране, а от друга страна, 
започнаха по неволя да прилагат политика на самоцензура чрез цензуриране и 
отстраняване на публикации на потребителите на социалните медии, включително 
на президента на Съединените американски щати, а някои потребители на 
социалните медии дори са били възпрепятствани да използват тези платформи, 
след като техните публикации са били определени от така наречените 
„проверители на факти“, наети от самите платформи на социалните медии, за 
неверни;

Г. като има предвид, че беше известно, че Китай е разпространил дезинформация 
във връзка с епидемията от COVID-19 през декември 2019 г.; като има предвид, че 
този факт беше прикрит и омаловажен от Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД);

Д. като има предвид, че през септември 2020 г. документална поредица, озаглавена 
„Estonia: The Discovery That Changes Everything (Естония – откритието, което 
променя всичко), в която се разследва потъването на ферибота „Естония“ през 
1994 г., разкри останала неоткрита и незабелязана досега четириметрова пробойна 
в корпуса на кораба; като има предвид, че тези нови доказателства са в 
противоречие с официалното обяснение на причината за потъването; като има 
предвид, че през 1995 г. Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Полша, Дания, 
Русия и Обединеното кралство подписаха Естонското споразумение, в което 
обявиха зоната за неприкосновена и забраниха на своите граждани да се 
приближават до останките от кораба; като има предвид, че оттогава журналистът 
Хенрик Евертсон и операторът Линус Андерсон са арестувани и обвинени в 
„оскверняване на гробно място“ и може да бъдат осъдени на две години лишаване 
от свобода, ако бъдат обявени за виновни в насрочения за януари 2021 г. в 
Гьотеборг съдебен процес срещу тях;

Е. като има предвид, че Европейският парламент многократно е изразявал 
загриженост по повод на заплахата от дезинформация; като има предвид, че 
опозиционните партии бяха обвинени непропорционално и несправедливо в 
използването и извличането на облаги от такава дезинформация;

Ж. като има предвид, че Европейският парламент изразходва 36,3 милиона евро от 
средствата на европейските данъкоплатци за своята пропагандна комуникационна 
кампания за изборите за Европейски парламент през 2019 г., в която не бяха 
представени в еднаква степен всички политически позиции и различни виждания 
за Европа в целия ЕС;

1. разглежда правото на свобода на изразяване на мнение като една от основните 
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граждански свободи, която в хода на историята винаги е била отличителна черта 
на нашите западни демокрации;

2. подчертава, че правителствата и публичните органи следва да се въздържат от 
борба с дезинформацията, тъй като не е възможно да се прави ясно разграничение 
между борбата с дезинформацията и цензурата; отбелязва, че е невъзможно да се 
определи арбитър, който да установи какво представлява дезинформация, и че 
правителствата не следва да се ангажират с вземането на такива решения;

3. счита, че ако дефиницията на „слово на омразата“ е твърде обща и неопределена, 
тя би могла да се окаже неуместна и да доведе до непропорционална и произволна 
употреба, която да накърни свободата на изразяване на мнение и да компрометира 
първоначалните намерения;

4. подчертава, че държавите членки са в състояние да се справят с опасенията 
относно свободата на изразяване на мнение, свободата на печата, 
дезинформацията и пропагандата в своите съответни държави и че намесата на 
ЕС противоречи на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

5. насърчава държавите членки да приемат ефективно и ясно законодателство, което 
гарантира прозрачността на собствеността върху медиите, и да обърнат особено 
внимание на финансирането, прозрачността и целите на официалните медии;

6. подчертава необходимостта от зачитане на независимостта на медиите и от 
въздържане от опити за определяне на тяхната програма; счита, че обществените 
радио- и телевизионни оператори имат специално задължение да предоставят 
неутрална информация и да се въздържат от определяне на политическа програма;

7. зачита правото на частните дружества да определят собствените си бизнес 
модели; въпреки това насърчава платформите на социалните медии да поощряват 
осигуряването на равнопоставеност за изразяването на всякакви политически, 
философски и религиозни убеждения, в съответствие с правото на свобода на 
изразяване; осъжда практиките на самоцензура от страна на платформите на 
социалните медии, които демотивират, забраняват или отнемат правата на своите 
потребители единствено поради това, че изразяват мнение; счита, че определянето 
на правната рамка за свободата на изразяване и регулирането на съдържанието на 
платформите трябва да остане национален прерогатив, включително всякакви 
усилия за контрол на монополната или почти монополната позиция на тези 
платформи на социалните медии, за да се защитават свободният пазар и 
демокрацията;

8. подчертава, че всяко участие на изпълнителната власт в заличаването, промяната 
или повлияването на личното или общественото мнение би могло да представлява 
нарушение на принципа на свобода на словото, който служи за защита на правото 
на изразяване на мнение без намеса от страна на правителството; подчертава, че 
националните съдилища трябва да могат да се произнасят по всички преки или 
косвени действия на правителството, като например задължаването на 
платформите на социалните медии да регулират съдържанието, за да се избегне 
цензура от страна на изпълнителната власт и да се гарантира разделението на 
властите;
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9. припомня, че ЕС следва да избягва да предизвиква налагането на самоцензура на 
своите граждани, като внушава опасението, че всяка форма на критика по 
отношение на ЕС ще бъде заглушена и/или санкционирана; подчертава, че 
стратегиите срещу дезинформацията и пропагандата не следва да се използват 
като инструмент за предотвратяване или заглушаване на критика, насочена срещу 
ЕС;

10. отбелязва, че китайската държава умишлено е скрила информация относно 
пандемията от COVID-19 и че в хода на пандемията е разпространила 
дезинформация, а Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) се е огънала 
под натиска на Китай, вместо да обяви истината за сериозността на действията на 
Китай;

11. настоява твърденията за намеса в изборите да се основават на солидни и 
последователни доказателства, а не на необосновани твърдения, както се случи 
след референдума за излизането на Обединеното кралство от ЕС; отбелязва, че 
когато няма солидни доказателства за външна намеса в изборите, съществува 
вероятността да възникнат кампании за дезинформация;

12. отбелязва, че в историята съществуват многобройни примери за правителства, 
които се явяват основните разпространители на невярна информация, като 
например твърденията, че всички икономически мигранти са бежанци, че 
миграцията не е свързана с тероризма или че Ирак притежава оръжия за масово 
унищожение;

13. изразява загриженост относно задържането на г-н Евертсон и г-н Андерсон след 
публикуването на документалния филм относно потъването на ферибота 
„Естония“, не на последно място защото задържането им изглежда пряко 
нарушение на правото на разпространяване на информация и на правото на 
свобода на убеждение и на печата, и представлява акт в стила на диктатура в 
държава от третия свят; изразява съмнения относно законосъобразността на 
Естонското споразумение от 1995 г., което криминализира приближаването до 
останките от потъналия ферибот „Естония“; във връзка с това счита, че след като 
в миналото Комисията нееднократно изтъкваше значението на защитата на 
журналистите от атаки и преследване, по-специално в трети държави, тя следва да 
заеме същата позиция и в този случай, в който либерална държава от ЕС повдига 
обвинение срещу журналисти за извършването на ценно разследване, което 
очевидно е в обществен интерес;

14. отбелязва, че умишленото разпространение на дезинформация срещу т.нар. десни 
политически партии оказва сериозно въздействие върху изборните резултати и по 
този начин подкопава условията на политическа равнопоставеност и самата 
структура на демокрацията; подчертава, че следва да се противодейства на всички 
форми на дезинформация, включително когато са насочени срещу десни 
политически партии, в съответствие с европейските ценности на равенство, 
правова държава и демокрация;

15. предупреждава, че ЕС трябва да внимава да не се провъзгласи сам за 
„министерство на истината“, като по този начин ограничи свободата на 
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изразяване и правото за разпространяване на информация и идеи без намеса от 
страна на публичните органи; призовава ЕС да внимава да не се превърне в 
машина за (контра)пропаганда, която заглушава всички форми на опозиция срещу 
повествованието за все по-тесен Съюз;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Or. en


