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Πρόταση ψηφίσματος (άρθρο 181 παράγραφος 3 του Κανονισμού) για την 
αντικατάσταση της μη νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A9-0205/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των 
μέσων ενημέρωσης:  προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, 
παραπληροφόρηση και ρόλος των πλατφορμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) 
του 1966, και ιδίως το άρθρο 19 αυτού,

– έχοντας υπόψη τη γενική παρατήρηση αριθ. 34 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με το άρθρο 19 του ICCPR («Ελευθερία της 
γνώμης και της έκφρασης»),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που απαιτεί να γίνονται σεβαστές η ελευθερία γνώμης και η ελευθερία λήψης 
και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών χωρίς την επέμβαση δημοσίων αρχών και 
άσχετα από σύνορα, καθώς και η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής κατά της παραπληροφόρησης, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A9‑0205/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία, η ανεξαρτησία και η ασφάλεια των 
δημοσιογράφων αποτελούν κρίσιμες συνιστώσες του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης 
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και πληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα παραδοσιακά 
μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν μόνον ένα υποκειμενικό αριστερό αφήγημα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης έχουν επεκτείνει τις 
δραστηριότητές τους και δραστηριοποιούνται πλέον στο διαδίκτυο και σε πλατφόρμες 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταδίδοντας συχνά ένα αφήγημα που δεν ασκεί κριτική 
στην κυβερνητική δράση·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter και το 
Facebook, υπόκεινται αφενός σε κυβερνητικές ρυθμίσεις και, αφετέρου, έχουν αρχίσει 
να εφαρμόζουν, είτε οικειοθελώς είτε όχι, την πολιτική της αυτολογοκρισίας, στο 
πλαίσιο της οποίας αναρτήσεις από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 
λογοκρίνονται ή αφαιρούνται, ενώ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
μπλοκάρονται και δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω πλατφόρμες εάν οι 
αναρτήσεις τους κριθούν ψευδείς από τους αποκαλούμενους «ελεγκτές γεγονότων», 
τους οποίους προσλαμβάνουν οι ίδιες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε γνωστό ότι η Κίνα είχε διαδώσει παραπληροφόρηση 
σχετικά με την έξαρση της νόσου COVID-19 τον Δεκέμβριο 2019· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι αυτό καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ενώ 
υποβαθμίστηκε η σημασία του·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2020 κυκλοφόρησε μια σειρά ντοκιμαντέρ 
με τίτλο «Estonia: The Discovery That Changes Everything» (Εσθονία: η ανακάλυψη 
που αλλάζει όλα τα δεδομέμενα), η οποία διερευνά το ναυάγιο του πλοίου MS Estonia 
και αποκάλυψε μία τρύπα τεσσάρων μέτρων στο κύτος του πλοίου, που δεν είχε 
εντοπιστεί ούτε καταγραφεί νωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα αυτά στοιχεία 
έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη εξήγηση για το ναυάγιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
το 1995 η Σουηδία, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Δανία, η Ρωσία 
και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν τη συμφωνία της Εσθονίας, κηρύσσοντας το 
απαραβίαστο της τοποθεσίας και απαγορεύοντας στους πολίτες τους να προσεγγίσουν 
το ναυάγιο του πλοίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Henrik Evertsson και 
ο κάμεραμαν Linus Andersson συνελήφθησαν με την κατηγορία της «παραβίασης 
χώρου ταφής» και αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης δύο ετών εάν κριθούν ένοχοι στη 
δίκη τους, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο Γκέτεμποργκ τον Ιανουάριο 
2021·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα 
ανησυχία σχετικά με την απειλή της παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κατηγορηθεί δυσανάλογα και άδικα ότι 
χρησιμοποιούν και επωφελούνται από την εν λόγω παραπληροφόρηση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δαπάνησε 36,3 εκατομμύρια EUR 
από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων για επικοινωνιακή προπαγάνδα στο 
πλαίσιο της εκστρατείας του για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, η οποία δεν 
εκπροσωπούσε εξίσου όλες τις πολιτικές ευαισθησίες και τα διαφορετικά οράματα 
σχετικά με την Ευρώπη σε ολόκληρη την ΕΕ·

1. θεωρεί ότι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης συνιστά μία από τις θεμελιώδεις 
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πολιτικές ελευθερίες που αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικό γνώρισμα των δυτικών 
δημοκρατιών μας·

2. τονίζει ότι, εφόσον δεν υπάρχει σαφής δυνατότητα διάκρισης μεταξύ της 
καταπολέμησης της παραπληροφόρησης και της λογοκρισίας, οι κυβερνήσεις και οι 
δημόσιες αρχές θα πρέπει να απέχουν από την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης· 
σημειώνει ότι είναι αδύνατο να καθοριστεί ένας τελικός κριτής που θα ορίζει τι συνιστά 
παραπληροφόρηση και ότι οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη 
τέτοιων αποφάσεων·

3. θεωρεί ότι ένας υπερβολικά γενικός και αόριστος ορισμός της «ρητορικής μίσους» θα 
μπορούσε να είναι αναποτελεσματικός και να οδηγήσει σε δυσανάλογη και αυθαίρετη 
χρήση, βλάπτοντας την ελευθερία της έκφρασης και υπονομεύοντας τις αρχικές 
προθέσεις·

4. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες σχετικά 
με την ελευθερία της έκφρασης και τον Τύπο, την παραπληροφόρηση και την 
προπαγάνδα στις αντίστοιχες χώρες τους και ότι η παρέμβαση της ΕΕ αντιβαίνει στις 
αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

5. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν αποτελεσματική και σαφή νομοθεσία που θα 
διασφαλίζει τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας των μέσων και να επιστήσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στη χρηματοδότηση, τη διαφάνεια και τους στόχους των παραδοσιακών 
μέσων ενημέρωσης·

6. τονίζει ότι είναι ανάγκη να γίνει σεβαστή η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και να 
μην γίνονται προσπάθειες να καθοριστεί το θεματολόγιό τους· θεωρεί ότι οι δημόσιοι 
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν ιδιαίτερη υποχρέωση να παρέχουν ουδέτερες 
πληροφορίες και να μην προωθούν πολιτικές ατζέντες·

7. σέβεται το δικαίωμα των ιδιωτικών εταιρειών να καθορίζουν τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα· ενθαρρύνει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, να προωθήσουν 
την ισοτιμία για όλες τις πολιτικές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, σε 
συμφωνία με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης· καταδικάζει τις πρακτικές 
αυτολογοκρισίας από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υποβιβάζουν, 
μπλοκάρουν ή αφαιρούν δικαιώματα από τους χρήστες τους μόνο και μόνο επειδή 
διατυπώνουν απόψεις· πιστεύει ότι ο καθορισμός του νομικού πλαισίου για την 
ελευθερία της έκφρασης και η ρύθμιση του περιεχομένου των πλατφορμών πρέπει να 
παραμείνουν εθνική αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσπαθειών ελέγχου 
του μονοπωλίου ή οιονεί μονοπωλίου των εν λόγω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, 
προκειμένου να προστατευθούν η ελεύθερη αγορά και η δημοκρατία·

8. τονίζει ότι οποιαδήποτε συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας στη διαγραφή, την 
τροποποίηση ή τον επηρεασμό της ατομικής ή της κοινής γνώμης ενδέχεται να 
παραβιάζει την αρχή της ελευθερίας του λόγου, η οποία αποσκοπεί στην προστασία του 
δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου από κυβερνητικές παρεμβάσεις· υπογραμμίζει 
ότι οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες κυβερνητικές πράξεις, όπως το να επιβάλλεται στις 
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης η υποχρέωση να ρυθμίζουν το περιεχόμενό 
τους, πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο από τα εθνικά δικαστήρια προκειμένου να 
αποφεύγεται η λογοκρισία από την εκτελεστική εξουσία και να διασφαλίζεται η 
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διάκριση των εξουσιών·

9. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποφύγει την επιβολή αυτολογοκρισίας στους 
πολίτες της προκαλώντας τον φόβο ότι οποιαδήποτε μορφή κριτικής κατά της ΕΕ θα 
κατασιγασθεί και/ή θα επιφέρει κυρώσεις· επισημαίνει ότι οι στρατηγικές κατά της 
παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως 
εργαλείο για την παρεμπόδιση ή τη φίμωση της κριτικής που ασκείται κατά της ΕΕ·

10. επισημαίνει ότι η Κίνα απέκρυψε σκοπίμως πληροφορίες σχετικά με την πανδημία 
COVID-19, και διέδωσε παραπληροφόρηση κατά τη διάρκεια της έξαρσης, ενώ η 
ΕΥΕΔ υπέκυψε στις πιέσεις της Κίνας αντί να αναφέρει την πραγματική έκταση των 
ενεργειών της τελευταίας·

11. επιμένει ότι οι ισχυρισμοί για παρέμβαση στις εκλογές θα πρέπει να βασίζονται σε 
αξιόπιστα και συνεκτικά αποδεικτικά στοιχεία και όχι σε αβάσιμους ισχυρισμούς, όπως 
συνέβη μετά το δημοψήφισμα για το Brexit· σημειώνει ότι, όταν δεν υπάρχουν βάσιμες 
αποδείξεις για ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές, είναι πιθανό να προκύψουν εκστρατείες 
παραπληροφόρησης·

12. σημειώνει ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα κυβερνήσεων που είναι οι 
κύριοι φορείς διάδοσης ψευδών πληροφοριών, όπως οι ισχυρισμοί ότι όλοι οι 
οικονομικοί μετανάστες είναι πρόσφυγες, ότι η μετανάστευση δεν συνδέεται με την 
τρομοκρατία ή ότι το Ιράκ διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής·

13. εκφράζει την ανησυχία του για τη σύλληψη των κυρίων Evertsson και Andersson μετά 
την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ σχετικά με το ναυάγιο του MS Estonia, ιδίως επειδή η 
σύλληψή τους φαίνεται να συνιστά άμεση παραβίαση του δικαιώματος μετάδοσης 
πληροφοριών και της ελευθερίας της γνώμης και του Τύπου, και συνιστά ενέργεια την 
οποία θα ανέμενε κανείς να αντιμετωπίσει στο πλαίσιο τριτοκοσμικού δικτατορικού 
καθεστώτος· εκφράζει τις αμφιβολίες του σχετικά με τη νομιμότητα της συμφωνίας της 
Εσθονίας του 1995, η οποία ποινικοποιεί την προσέγγιση του ναυαγίου του MS Estonia· 
θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή, έχοντας επιδείξει εξαιρετικό ζήλο στο 
παρελθόν όσον αφορά τη σημασία της προστασίας των δημοσιογράφων από επιθέσεις 
και διώξεις, ιδίως σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να λάβει την ίδια θέση στην περίπτωση 
αυτή, όπου μια φιλελεύθερη χώρα της ΕΕ διώκει δημοσιογράφους για πολύτιμο 
ερευνητικό έργο που είναι σαφώς προς το δημόσιο συμφέρον·

14. σημειώνει ότι η σκόπιμη διάδοση της παραπληροφόρησης κατά των επονομαζόμενων 
δεξιών πολιτικών κομμάτων έχει σοβαρό αντίκτυπο στα εκλογικά αποτελέσματα και, 
ως εκ τούτου, υπονομεύει τους ίσους όρους πολιτικού ανταγωνισμού, καθώς και τον 
ίδιο τον ιστό της δημοκρατίας· τονίζει ότι θα πρέπει να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές 
παραπληροφόρησης, ακόμη και όταν στρέφονται κατά των επονομαζόμενων δεξιών 
πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και της δημοκρατίας·

15. προειδοποιεί ότι η ΕΕ δεν πρέπει να μετατραπεί σε αυτοανακηρυγμένο «υπουργείο 
Αλήθειας» που θα περιορίζει την ελευθερία έκφρασης και το δικαίωμα μετάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών χωρίς την παρέμβαση των δημόσιων αρχών· καλεί την ΕΕ να 
αποτρέψει το ενδεχόμενο να γίνει μηχανή (αντι)προπαγάνδας που θα φιμώνει κάθε 
μορφή αντίδρασης στο αφήγημά της διαρκώς στενότερης Ένωσης·
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16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Or. en


