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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0205/2020

Europaparlamentets resolution om att stärka mediernas frihet: skyddet av journalister i 
Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter från 1966, särskilt artikel 19,

– med beaktande av den allmänna kommentaren nr 34 från FN:s kommitté för de 
mänskliga rättigheterna, om artikel 19 i den internationella konventionen om 
medborgerliga och politiska rättigheter (åsikts- och yttrandefrihet),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, som föreskriver åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter 
och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser, 
samt respekt för mediernas frihet och mångfald,

– med beaktande av kommissionens handlingsplan mot desinformation av 
den 5 december 2018,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för kultur och utbildning,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A9-0205/2020), och av följande skäl:

A. Mediernas frihet, mångfald, oberoende och journalisters säkerhet är avgörande delar av 
rätten till yttrande- och informationsfrihet. I vissa medlemsstater förmedlar de 
konventionella medierna endast ett subjektivt vänsterperspektiv.
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B. Offentligt ägda medier har utökat sin verksamhet och är nu aktiva på internet och på 
plattformar för sociala medier, och förmedlar ofta ett narrativ som är okritiskt mot 
regeringens agerande.

C. Plattformar för sociala medier, såsom Twitter och Facebook, har å ena sidan blivit 
föremål för statlig reglering och å andra sidan nolens volens börjat genomföra en 
självcensur, där inlägg av användare av sociala medier, däribland Förenta staternas 
president, har censurerats eller avlägsnats, och där användare av sociala medier till och 
med har blockerats från att använda dessa plattformar efter det att deras inlägg har 
konstaterats vara falska av så kallade faktagranskare som anlitas av plattformarna 
själva.

D. Det var känt att Kina spred desinformation om covid-19-utbrottet i december 2019. 
Detta mörklades och tonades ned av Europeiska utrikestjänsten.

E. I september 2020 släpptes en dokumentserie med titeln ”Estonia – fyndet som ändrar 
allt”, som undersökte MS Estonias förlisning 1994 och avslöjade ett tidigare oupptäckt 
och oregistrerat fyrametershål i fartygets skrov. Dessa nya bevis strider mot den 
officiella förklaringen till förlisningen. År 1995 undertecknades Estoniaavtalet av 
Sverige, Finland, Estland, Lettland, Polen, Danmark, Ryssland och Förenade 
kungariket, i vilket dessa länder förklarade att platsen var helgad och förbjöd sina 
medborgare att närma sig fartygsvraket. Journalisten Henrik Evertsson och hans 
kameraman Linus Andersson har sedan dess gripits och åtalats för ”brott mot 
gravfriden” och riskerar två års fängelse om de döms till ansvar vid rättegången, som 
planeras inledas i Göteborg i januari 2021.

F. Europaparlamentet har upprepade gånger uttryckt oro över det hot som desinformation 
innebär. Oppositionspartier har oproportionellt och orättvist anklagats för att använda 
och dra nytta av sådan desinformation.

G. Europaparlamentet spenderade 36,3 miljoner euro av de europeiska skattebetalarnas 
pengar på sin propagandakampanj med kommunikation inför valet till 
Europaparlamentet 2019, vilken inte lika representerade alla politiska känslor och olika 
visioner för Europa runtom i EU.

1. Europaparlamentet anser att yttrandefriheten är en av de grundläggande medborgerliga 
friheter som har varit kännetecknande för våra västerländska demokratier genom 
historien.

2. Europaparlamentet betonar att regeringar och offentliga myndigheter, då det inte finns 
någon tydlig möjlighet att skilja mellan kampen mot desinformation och censur, bör 
avstå från att bekämpa desinformation. Parlamentet konstaterar att det är omöjligt att 
fastställa en slutlig skiljedomare om vad som utgör desinformation och att regeringarna 
inte bör ägna sig åt att göra sådana bedömningar.

3. Europaparlamentet anser att en alltför allmän och obestämd definition av 
”hatpropaganda” skulle kunna vara verkningslös och leda till en oproportionell och 
godtycklig användning som skadar yttrandefriheten och äventyrar de ursprungliga 
avsikterna.
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4. Europaparlamentet understryker att medlemsstaterna har kapacitet att ta itu med frågor 
som rör yttrandefrihet och pressfrihet, desinformation och propaganda i sina respektive 
länder och att EU:s inblandning strider mot principerna om subsidiaritet och 
proportionalitet.

5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att anta effektiv och tydlig lagstiftning 
som säkerställer insyn i fråga om medieägande och att ägna särskild uppmärksamhet åt 
finansiering, insyn och mål för traditionella medier,

6. Europaparlamentet betonar behovet av att respektera mediernas oberoende och att avstå 
från att försöka fastställa deras dagordning åt dem. Parlamentet anser att offentliga 
programföretag har en särskild skyldighet att tillhandahålla neutral information och att 
avstå från att sätta politiska dagordningar.

7. Europaparlamentet respekterar privata företags rätt att fastställa sina egna 
affärsmodeller. Parlamentet uppmuntrar dock plattformar för sociala medier att främja 
lika spelregler för alla politiska, filosofiska och religiösa övertygelser i enlighet med 
rätten till yttrandefrihet, Parlamentet fördömer den självcensur som tillämpas av 
plattformar för sociala medier som degraderar, förbjuder eller demonetariserar sina 
användare av inga andra skäl än att de uttrycker en åsikt. Parlamentet anser att det måste 
förbli en nationell rättighet att fastställa den rättsliga ramen för yttrandefrihet och 
reglera plattformarnas innehåll, inbegripet alla försök att granska den faktiska 
monopolställning eller närapå monopolställning som dessa plattformar för sociala 
medier har, för att skydda den fria marknaden och demokratin.

8. Europaparlamentet betonar att eventuell inblandning från den verkställande makten när 
det gäller att stryka, ändra eller påverka den enskilda eller allmänna opinionen skulle 
kunna inkräkta på principen om yttrandefrihet, som syftar till att skydda rätten till 
yttrandefrihet utan statlig inblandning. Parlamentet understryker att alla direkta eller 
indirekta ageranden från staten, såsom när plattformar för sociala medier görs skyldiga 
att reglera innehåll, måste kunna granskas av nationella domstolar för att undvika censur 
från den verkställande maktens sida och för att garantera maktdelningen.

9. Europaparlamentet påminner om att EU bör undvika att påtvinga sina medborgare 
självcensur genom att inge rädsla för att alla eventuella former av kritik mot EU 
kommer att tystas och/eller bestraffas. Parlamentet betonar att strategierna mot 
desinformation och propaganda inte bör användas som ett verktyg för att förhindra eller 
kväva kritik mot EU.

10. Europaparlamentet noterar särskilt att Kina medvetet undanhöll information om covid-
19-pandemin, och har spridit desinformation under utbrottet, medan Europeiska 
utrikestjänsten böjde sig för kinesiska påtryckningar i stället för att sanningsenligt 
konstatera omfattningen av Kinas handlingar.

11. Europaparlamentet framhåller att anklagelserna om inblandning i val bör baseras på 
solida och konsekventa bevis och inte på ogrundade påståenden, såsom de framkom 
efter folkomröstningen om brexit. Parlamentet konstaterar att det när det saknas 
konkreta bevis för utländsk inblandning i val sannolikt kommer att uppstå 
desinformationskampanjer.
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12. Europaparlamentet noterar att det finns många historiska exempel på att regeringar är de 
främsta spridarna av falsk information, såsom påståendena att alla ekonomiska 
migranter är flyktingar, att migration inte är kopplad till terrorism eller att Irak innehade 
massförstörelsevapen.

13. Europaparlamentet uttrycker sin oro över gripandet av Evertsson och Andersson efter 
det att dokumentären om MS Estonias förlisning släppts, inte minst eftersom gripandet 
av dem förefaller vara ett direkt brott mot rätten att sprida information och till åsikts- 
och pressfrihet och utgör en handling som man skulle förvänta sig att påträffa i en 
diktatur i tredje världen. Parlamentet uttrycker sina tvivel om lagligheten i 
Estoniaavtalet av 1995, som gör det kriminellt att närma sig MS Estonias vrak. 
Parlamentet anser i detta avseende att kommissionen, efter att tidigare ha varit extremt 
högljutt om vikten av att skydda journalister mot angrepp och åtal, särskilt i 
tredjeländer, också bör inta samma ståndpunkt i detta fall, där ett liberalt EU-land åtalar 
journalister för att ha utfört värdefullt utredningsarbete som uppenbart ligger i 
allmänhetens intresse.

14. Europaparlamentet konstaterar att avsiktlig spridning av desinformation mot så kallade 
högerpolitiska partier har en allvarlig inverkan på valresultaten och undergräver därmed 
lika villkor och demokratins själva struktur. Parlamentet betonar att man bör skydda sig 
mot alla former av desinformation, i enlighet med de europeiska värdena jämlikhet, 
rättsstatsprincipen och demokrati, även sådan som riktas mot så kallade högerpolitiska 
partier.

15. Europaparlamentet varnar mot att EU håller på att bli ett självutnämnt 
”sanningsministerium” och därigenom begränsar yttrandefriheten och rätten att sprida 
information och idéer utan inblandning av offentliga myndigheter. Parlamentet 
uppmanar EU ta sig i akt så att det inte blir en (mot-)propagandamaskin som tystar alla 
former av opposition mot sitt narrativ om en allt fastare sammanslutning.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Or. en


