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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των 
δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ρόλος των 
πλατφορμών
(2020/2009(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ),

– έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

– έχοντας υπόψη το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της 
προστασίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένης της 
σύστασης CM/Rec(2018)1[1] της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με 
την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και τη διαφάνεια όσον αφορά την ιδιοκτησία 
των μέσων ενημέρωσης και της δήλωσης της Επιτροπής Υπουργών για την οικονομική 
βιωσιμότητα της ποιοτικής δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2020, η οποία 
περιέχει το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 (COM(2020)0027),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2019, με τίτλο 
«Ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης: Στρατηγικό σχέδιο δράσης» 
(COM(2019)0343),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2018, με τίτλο 
«Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» 
(COM(2018)0236),

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 
(C(2018)1177),

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για την παραπληροφόρηση, της 
5ης Δεκεμβρίου 2018,

– έχοντας υπόψη τον κώδικα συμπεριφοράς της Επιτροπής για την καταπολέμηση της 
παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2016, 
καθώς και τον τέταρτο γύρο αξιολογήσεών του, που είχε σαν αποτέλεσμα την 
εκπόνηση του εγγράφου «Ενημερωτικό δελτίο - 4ος γύρος παρακολούθησης του 
κώδικα δεοντολογίας»,
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων ή ΥΟΑΜ)1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά 
με την ενίσχυση του ευρωπαϊκού περιεχομένου στην ψηφιακή οικονομία,

– έχοντας υπόψη την επικαιροποίηση της ειδικής έκθεσης της ΕΥΕΔ, της 24ης Απριλίου 
2020, με τίτλο «Short Assessment of Narratives and Disinformation around the 
COVID-19/Coronavirus Pandemic (Σύντομη αξιολόγηση των αφηγημάτων και της 
παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία του COVID-19/κορονοϊού)»,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2020, σχετικά με τη συντονισμένη 
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών 
της2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με τις εν εξελίξει 
ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ σχετικά με την Πολωνία και την 
Ουγγαρία3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με τις δημόσιες 
διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης 
της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με το κράτος 
δικαίου στη Μάλτα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της 
Daphne Caruana Galizia5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την ξένη 
παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και την παραπληροφόρηση σε εθνικές και 
ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τη σημασία 
της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση 
όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως 
στη Μάλτα και στη Σλοβακία8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση 

1 ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0054.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0014 .
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν,P9_TA(2019)0101.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0103.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0031.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0021.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0328 .
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των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 20179,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ισότητα των 
φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ10,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την ανάγκη ενός 
ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων11,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη χρήση των 
δεδομένων των χρηστών του Facebook από την Cambridge Analytica και τον αντίκτυπο 
στην προστασία των δεδομένων12,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Μαΐου 2018, σχετικά με την πολυφωνία και 
την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση13,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με την προστασία 
των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου 
δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová14,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την έκθεση 
2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση 
δημοκρατικής αλλαγής15

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την 
καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας16,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά17,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις επιπτώσεις των 
μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, 
μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου18,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με το κράτος 
δικαίου στη Μάλτα19,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις 
προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το 

9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
10 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 19.
11 ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 57.
12 ΕΕ C 324 της 27.9.2019, σ. 392.
13 ΕΕ C 41 της 6.2.2020, σ. 64.
14 ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 111.
15 ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 11.
16 ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 29.
17 ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 135.
18 ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 82.
19 ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 5.
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κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα20,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη, της 28ης Φεβρουαρίου 2019, του Θεματικού Τμήματος 
Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων με τίτλο 
«Παραπληροφόρηση και προπαγάνδα - αντίκτυπος στη λειτουργία του κράτους δικαίου 
στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της»,

– 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 (A9‑0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν βασικά στοιχεία του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και 
είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των κρατών μελών 
της·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση επιρροής στα μέσα ενημέρωσης, η ρητορική μίσους 
και η παραπληροφόρηση χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως εργαλεία για την 
ενίσχυση της κοινωνικής πόλωσης, η οποία με τη σειρά της αποτελεί αντικείμενο 
εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση 
αυτών των φαινομένων δεν σχετίζεται μόνο με τον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, αλλά αποτελεί επίσης θεμελιώδη παράγοντα για την προάσπιση του 
κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην ΕΕ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για 
το 2020, η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει και διευρύνει πολλές άλλες κρίσεις που 
απειλούν το δικαίωμα σε ελεύθερα παρασχεθείσες, ανεξάρτητες, ποικίλες και 
αξιόπιστες πληροφορίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι και άλλοι παράγοντες των μέσων 
ενημέρωσης εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο βίας, απειλών, παρενόχλησης, 
πίεσης, δημόσιου διασυρμού και ακόμη και δολοφονίας στην ΕΕ ως αποτέλεσμα των 
ερευνητικών δραστηριοτήτων τους για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι υφίστανται βία, 
εκφοβισμό και παρενόχληση, συχνά οι δράστες των εγκλημάτων αυτών δεν διώκονται·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια κρίση της πανδημίας COVID-19 έχει 
καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στον τομέα των μέσων 
ενημέρωσης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν 
στη διάδοση της ρητορικής μίσους και στην προώθηση της ριζοσπαστικοποίησης που 
οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, μέσω της κυκλοφορίας παράνομου περιεχομένου·

20 ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
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Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία ΥΟΑΜ υποχρεώνει τις αρχές κάθε κράτους μέλους 
να διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν περιέχουν οποιαδήποτε 
παρότρυνση σε μίσος βάσει της φυλής, του φύλου, της θρησκείας ή της ιθαγένειας·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης μέσω των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των δικτυακών τόπων αναζήτησης αποτελεί απειλή για 
την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και την ανεξαρτησία των μέσων 
ενημέρωσης, και έχει μειώσει σημαντικά την αξιοπιστία των παραδοσιακών μέσων 
ενημέρωσης· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση που σχετίζεται με την COVID-19 μπορεί 
να προκαλέσει πανικό και κοινωνική αναταραχή και πρέπει να αντιμετωπίζεται· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για την επιβολή δυσανάλογων περιορισμών 
στην ελευθερία του Τύπου·

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και προστασία 
των δημοσιογράφων στην Ευρώπη

1. επαναλαμβάνει τη συνεχιζόμενη βαθιά ανησυχία του για την κατάσταση της ελευθερίας 
των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ στο πλαίσιο των παραβιάσεων και των επιθέσεων που 
εξακολουθούν να διαπράττονται σε βάρος δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα 
ενημέρωσης στα κράτη μέλη λόγω των δραστηριοτήτων τους, καθώς και για την 
αυξανόμενη δημόσια απαξίωση και τη γενική αποδυνάμωση του επαγγέλματος, ιδίως 
σε βάρος της τοπικής, ερευνητικής και διασυνοριακής δημοσιογραφίας·

2. είναι βαθιά συγκλονισμένο από τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα 
και του Ján Kuciak και της αρραβωνιαστικιάς του Martina Kušnírová στη Σλοβακία για 
λόγους που σχετίζονται με το ερευνητικό τους έργο, και επαναλαμβάνει ότι είναι 
σημαντικό να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα ώστε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη τα 
άτομα που διέπραξαν και σχεδίασαν τα εγκλήματα αυτά·

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις απόπειρες 
των κυβερνήσεων των κρατών μελών να βλάψουν την ελευθερία και την πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης ως σοβαρή και συστηματική κατάχρηση εξουσίας και ως κάτι 
που αντίκειται στις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της 
ΣΕΕ· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει ειδικό 
κεφάλαιο για την παρακολούθηση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση του κράτους δικαίου 
στην ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο των μέτρων έκτακτης 
ανάγκης που ελήφθησαν το 2020 στο πλαίσιο της COVID-19 στην ελευθερία του 
Τύπου, την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την ασφάλεια των δημοσιογράφων· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το επανειλημμένο αίτημα του Κοινοβουλίου για έναν 
μόνιμο, ανεξάρτητο και ολοκληρωμένο μηχανισμό που να καλύπτει τη δημοκρατία, το 
κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ΕΕ·

4. επισημαίνει τον αναντικατάστατο ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και τονίζει 
ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται και να διατηρείται η ανεξαρτησία τους από 
πολιτικές παρεμβάσεις· καταδικάζει τις προσπάθειες των κυβερνήσεων των κρατών 
μελών να φιμώσουν τα μέσα ενημέρωσης που ασκούν κριτική και να υπονομεύσουν 



PE652.307v01-00 8/15 PR\1205196EL.docx

EL

την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, και ιδίως τις προσπάθειες 
ελέγχου των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σε ορισμένα 
κράτη μέλη οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις αποτελούν πλέον παράδειγμα 
μονοκομματικής πολιτικής προπαγάνδας, η οποία συχνά αποκλείει την αντιπολίτευση 
και τις μειονοτικές ομάδες από την κοινωνία και μάλιστα ενθαρρύνει τη βία· τονίζει ότι 
η προστασία των ανεξάρτητων αρχών και η διασφάλιση ισχυρής, ανεξάρτητης 
εποπτείας των οπτικοακουστικών μέσων από αδικαιολόγητη κρατική και εμπορική 
παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας·

5. επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο εντός της ΕΕ 
μπορούν να εντοπιστούν ελάχιστα ειδικά νομικά πλαίσια ή πλαίσια πολιτικής που 
προστατεύουν τους εργαζομένους των μέσων ενημέρωσης από τη βία, τις απειλές και 
τον εκφοβισμό· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων 
των μέσων ενημέρωσης, καθώς και των πηγών τους, μεταξύ άλλων σε διασυνοριακό 
πλαίσιο· επαναλαμβάνει με έμφαση την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει 
προτάσεις με στόχο να αποτρέπονται οι λεγόμενες «στρατηγικές μηνύσεις κατά της 
συμμετοχής του κοινού» (SLAPP)·

6. τονίζει ότι η υπερβολική συγκέντρωση των τομέων παραγωγής και διανομής 
περιεχομένου ενδέχεται να απειλήσει την πρόσβαση των πολιτών σε ευρύ φάσμα 
περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, η οποία 
εξαρτάται από την ύπαρξη πολυμορφίας στην ιδιοκτησία και το περιεχόμενο των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς και από την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, είναι καίριας σημασίας 
για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της παραπληροφόρησης και να διασφαλιστεί η ορθή 
ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών.

7. εκφράζει την ανησυχία του για τις προσπάθειες εκμετάλλευσης της πανδημίας COVID-
19 για την τιμωρία ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και μέσων ενημέρωσης που 
ασκούν κριτική και για την εισαγωγή περιορισμών στην πρόσβαση των μέσων 
ενημέρωσης σε κυβερνητικές αποφάσεις και ενέργειες και στον έλεγχο εκ μέρους τους 
των εν λόγω ενεργειών, κάτι που παρεμποδίζει τη σωστή και εμπεριστατωμένη 
συζήτηση σχετικά με τις ενέργειες αυτές· τονίζει τον ρόλο της δημοσιογραφίας και της 
ελεύθερης ροής πληροφοριών ως ουσιαστικής σημασίας για τις προσπάθειες της ΕΕ να 
περιορίσει την πανδημία COVID-19· υπενθυμίζει ότι η δημοσιογραφία εκτελεί μια 
καίρια λειτουργία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εισαγάγουν επειγόντως ενωσιακά και εθνικά 
πακέτα ανάκτησης έκτακτης ανάγκης για την προστασία των θέσεων εργασίας και των 
μέσων διαβίωσης των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, τη στήριξη των εταιρειών 
και τη χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης 
COVID-19· τονίζει ότι ενώπιον της πανδημίας οι Ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται 
επαγγελματίες, οικονομικά ασφαλείς και ανεξάρτητους δημοσιογράφους· 
επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός μόνιμου 
ευρωπαϊκού ταμείου για τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ 
(2021-2027), όπως αναδιατυπώθηκε μετά την κρίση COVID-19, το οποίο θα προσφέρει 
άμεση οικονομική στήριξη σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, 
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους των μέσων ενημέρωσης·
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Ρητορική μίσους

9. καταδικάζει κάθε είδους περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους που 
παρατηρούνται τακτικά στην ΕΕ·

10. καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάζουν σθεναρά και να τιμωρούν τα εγκλήματα μίσους, 
τη ρητορική μίσους και την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων από πολιτικούς και 
δημόσιους αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα είδη των μέσων 
ενημέρωσης, καθώς τα φαινόμενα αυτά κανονικοποιούν άμεσα και ενισχύουν το μίσος 
και τη βία στην κοινωνία·

11. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να λάβουν περαιτέρω μέτρα για 
την πρόληψη, την καταδίκη και την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και των 
εγκλημάτων μίσους, ώστε να καταπολεμήσουν τις οργανώσεις που διαδίδουν τη 
ρητορική μίσους και τη βία στους δημόσιους χώρους και στο Διαδίκτυο·

12. λαμβάνει υπό σημείωση τον κώδικα δεοντολογίας για την καταπολέμηση της 
παράνομης ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο, που προωθήθηκε από την Επιτροπή, και 
τον τέταρτο γύρο αξιολόγησής του, από τον οποίο προκύπτει ότι οι εταιρείες ΤΠ 
αφαιρούν κατά μέσο όρο το 72 % της παράνομης ρητορικής μίσους για την οποία 
ενημερώνονται

13. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν, με κάθε κατάλληλο τρόπο, ότι 
τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών μέσων και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οι διαφημίσεις δεν περιέχουν κανένα μήνυμα 
υποκίνησης βίας ή μίσους σε βάρος οιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων· επισημαίνει 
ότι η ξενοφοβία αποτελεί τον συχνότερα αναφερόμενο λόγο ρητορικής μίσους· 
επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
επιχειρήσεις μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση του 
ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της φοβίας κατά των ΛΟΑΔΜ στο Διαδίκτυο, σε 
συνεργασία με συναφείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

Παραπληροφόρηση και ο ρόλος των πλατφορμών

14. σημειώνει ότι το νέο ψηφιακό περιβάλλον έχει οξύνει το πρόβλημα της εξάπλωσης της 
παραπληροφόρησης και έχει κάνει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη δημοσίευση, τη διάδοση και την προβολή ειδήσεων και άλλου 
ενημερωτικού περιεχομένου· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την απειλή που 
δύναται να θέτει η παραπληροφόρηση για την ελευθερία της έκφρασης και την 
ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης·

15. υπενθυμίζει ότι η κατάρτιση πολιτικού προφίλ, η παραπληροφόρηση και η 
χειραγώγηση πληροφοριών μπορούν να χρησιμοποιούνται από πολιτικά κόμματα και 
ιδιωτικές ή δημόσιες οντότητες, και επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι συνεχώς έρχονται στο φως στοιχεία για ύπαρξη παρέμβασης, συχνά με ενδείξεις 
ξένης επιρροής, κατά την προεκλογική περίοδο όλων των μεγάλων εθνικών και 
ευρωπαϊκών εκλογών, με μεγάλο μέρος αυτής της παρέμβασης να είναι προς όφελος 
των υποψηφίων που τοποθετούνται κατά της ΕΕ και των ακροδεξιών και λαϊκίστικων 
υποψηφίων, και στοχοποιούν συγκεκριμένες μειονότητες και ευάλωτες ομάδες·
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16. επισημαίνει ότι διάφορες μορφές παραπληροφόρησης, καθώς και άλλες μορφές 
χειραγώγησης της πληροφορίας σε σχέση με την πανδημία COVID-19, συνεχίζουν να 
διαδίδονται σε όλο τον κόσμο και έχουν δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια 
ασφάλεια, την υγεία και την αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης· υπενθυμίζει ότι 
όλα τα μέτρα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που 
προκάλεσε η COVID-19, πρέπει να είναι αναγκαία, αναλογικά και να υπόκεινται σε 
τακτική εποπτεία, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμποδίζουν τους 
δημοσιογράφους και τους παράγοντες των μέσων ενημέρωσης να εκτελούν το έργο 
τους ή να οδηγούν σε αδικαιολόγητο αποκλεισμό περιεχομένου από το Διαδίκτυο·

17. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης για τη δημοκρατία, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης και στην προσαρμογή στις εξελισσόμενες απειλές και 
χειραγωγήσεις, καθώς και στην υποστήριξη των ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων 
ενημέρωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η προστασία των ελεύθερων και 
ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης με ταυτόχρονη καταπολέμηση της ρητορικής μίσους 
και της παραπληροφόρησης αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την προάσπιση του 
κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην ΕΕ·

18. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα, και 
ιδίως στις διαδικτυακές πλατφόρμες, και στην κοινωνία των πολιτών συνολικά την 
ανάγκη για κοινή δράση όσον αφορά την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, και 
αναγνωρίζει τον θετικό αντίκτυπο των εθελοντικών δράσεων που αναλαμβάνουν οι 
πάροχοι υπηρεσιών και οι πλατφόρμες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης επιδεινώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ακόμη και 
σε ορισμένες από τις πιο ισχυρές δημοκρατίες. Η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης αποτελούν, ωστόσο, πυλώνες της σύγχρονης δημοκρατίας και αποτελούν βασικά 
στοιχεία του ανοικτού και ελεύθερου δημοκρατικού διαλόγου. Από κοινού με την ελευθερία 
της έκφρασης, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και ένα περιβάλλον χωρίς ρητορική μίσους 
και παραπληροφόρηση, έχουν, ως εκ τούτου, ουσιαστική σημασία για την ορθή δημοκρατική 
λειτουργία της ΕΕ και των κρατών μελών της. Η εισηγήτρια τονίζει ότι η άσκηση επιρροής 
στα μέσα ενημέρωσης, η ρητορική μίσους και η παραπληροφόρηση χρησιμοποιούνται όλο 
και περισσότερο ως εργαλεία για την αύξηση της κοινωνικής πόλωσης, η οποία με τη σειρά 
της αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς· Ο απώτερος στόχος είναι 
να υποκινήσουν το μίσος κάθε ομάδας, ιδέας ή θεσμού, έτσι ώστε να αποτελέσει τόσο 
ευαίσθητο ζήτημα για την κοινωνία, που οι συναισθηματικές αποκρίσεις να υπερισχύουν 
έναντι οποιασδήποτε δέσμευσης στους κανόνες ενός δημοκρατικού κράτους που διέπεται από 
το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι, καθίσταται δυνατή η απόκτηση 
κοινωνικής στήριξης για τις απολυταρχικές κυβερνήσεις. Η άσκηση επιρροής στα μέσα 
ενημέρωσης, η ρητορική μίσους και η παραπληροφόρηση αποτελούν πλέον τα βασικά 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αυταρχικοποίησης, δηλαδή στην εδραίωση 
της αυταρχικής διακυβέρνησης με παράλληλη διατήρηση του επίσημου προσχήματος των 
δημοκρατικών εκλογών. Συνεπώς, η εισηγήτρια τονίζει με έμφαση ότι η καταπολέμηση της 
άσκησης πίεσης στα μέσα ενημέρωσης, της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης 
δεν σχετίζεται μόνο με τον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αποτελεί επίσης 
θεμελιώδη παράγοντα για την προάσπιση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην ΕΕ.

Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης

Η ελευθερία και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης βασίζεται στο θεμελιώδες δικαίωμα 
της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 19 του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Παρά τις διασφαλίσεις αυτές, η 
δημοσιογραφία απειλείται όλο και περισσότερο. Ενώ περισσότερα άτομα από ποτέ έχουν 
πρόσβαση σε περιεχόμενο, ο συνδυασμός πολιτικής πόλωσης και τεχνολογικής αλλαγής 
συχνά εμποδίζει τη δυνατότητα των δημοσιογράφων να καταγγέλλουν ελεύθερα ζητήματα 
δημόσιου συμφέροντος. Όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση του Freedom House 
σχετικά με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, «παρόλο που και μόνο η ύπαρξη απειλών 
για την παγκόσμια ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι αληθινή και ανησυχητική, ο 
αντίκτυπός τους στην κατάσταση της δημοκρατίας είναι αυτός που τις καθιστά πραγματικά 
επικίνδυνες».21 

Παρόλο που η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες απειλές ενάντια 
στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης22, έχει επίσης φέρει στο προσκήνιο τη σημασία των 
μέσων ενημέρωσης και της πρόσβασης σε επαληθευμένες πληροφορίες. Τα ελεύθερα και 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης αποδείχθηκε ότι αποτελούν βασική πηγή αξιόπιστων και 

21 Freedom House, Freedom and the Media 2019 (Ελευθερία και μέσα ενημέρωσης 2019)· 
22 Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα (RSF), Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου 2020, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus (Η είσοδος σε μια καθοριστική δεκαετία για τη δημοσιογραφία, 
που επιδεινώνεται από τον κορονοϊό), 
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ζωτικών πληροφοριών, ενώ η δημοσιογραφική δραστηριότητα αποδείχθηκε σημαντική 
υπηρεσία κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη δήλωση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, η οποία ορίζει 
ότι η επόμενη δεκαετία θα είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της διατήρησης της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του μέλλοντος της δημοσιογραφίας, είναι ιδιαίτερα 
σημαντική.23 Συνεπώς, σήμερα οι προσπάθειες των κρατών μελών και της ίδιας της ΕΕ για 
την προστασία και την προώθηση ενός πολυφωνικού, ανεξάρτητου και ελεύθερου πεδίου για 
τα μέσα ενημέρωσης, απαλλαγμένου από τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση, δεν 
είναι μόνο θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην ελευθερία της 
έκφρασης και της πληροφόρησης, αλλά και για την υπεράσπιση των δημοκρατικών κρατών 
που διέπονται από το κράτος δικαίου.

Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη ότι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την 
ανεξαρτησία των δημοσιογράφων σε έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών σε ολόκληρο τον 
κόσμο είναι η άσκηση επιρροής στα μέσα ενημέρωσης, μια μορφή ελέγχου των μέσων 
ενημέρωσης που επιτυγχάνεται μέσω συστηματικών βημάτων από κυβερνήσεις και ισχυρές 
ομάδες συμφερόντων.24 Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
συμπεριλάβει ειδικό κεφάλαιο για την παρακολούθηση της ελευθερίας και της πολυφωνίας 
των μέσων ενημέρωσης στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την κατάσταση του κράτους 
δικαίου στην ΕΕ. Στο πλαίσιο του αντικτύπου της πανδημίας COVID-19 στην ελευθερία των 
μέσων ενημέρωσης, η εισηγήτρια επισημαίνει ότι η κρίση αποκάλυψε περαιτέρω συστημικές 
αδυναμίες σε ορισμένες χώρες, και εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι πολλές 
κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την κατάσταση ως ευκαιρία για την εφαρμογή των νόμων και 
περιορισμών έκτακτης ανάγκης που θέτουν υπό αμφισβήτηση την ικανότητα των 
δημοσιογράφων να ενημερώνουν το κοινό και να καλούν τους έχοντες την εξουσία να 
λογοδοτήσουν.

Πολιτική ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης 

Στο πλαίσιο αυτής της συνεχώς αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με την έλλειψη 
ανεξαρτησίας όσον αφορά τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων 
ενημέρωσης, η εισηγήτρια τονίζει την ανάγκη για ένα νομικό πλαίσιο που θα εποπτεύει τη 
λειτουργία των δημόσιων παρόχων μέσων ενημέρωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ελέγχους για το κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια της συνετής διαχείρισης και της 
χρηματοδότησης βάσει καθηκόντων, καθώς και κατά πόσον οι υπηρεσίες τους πληρούν τις 
προσδοκίες της τεκμηριωμένης, δίκαιης και δεοντολογικής δημοσιογραφίας. Η εισηγήτρια 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές 
μεταδόσεις αποτελούν πλέον παράδειγμα μονοκομματικής πολιτικής προπαγάνδας, γεμάτης 
ρητορική μίσους και μεροληπτικό, φιλοκυβερνητικό λόγο, που αποκλείει την αντιπολίτευση 
και τις μειονοτικές ομάδες από την κοινωνία και μάλιστα ενθαρρύνει τη βία. Τα δημόσια 
μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα από πολιτικές παρεμβάσεις λόγω του 

23 Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα (RSF), Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου 2020, Entering a decisive 
decade for journalism, exacerbated by coronavirus (Η είσοδος σε μια καθοριστική δεκαετία για τη δημοσιογραφία, 
που επιδεινώνεται από τον κορονοϊό), 
24 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(Παγκόσμιες τάσεις όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης: Παγκόσμια 
έκθεση 2017/2018), Παρίσι
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αναντικατάστατου ρόλου τους, και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να 
αποφεύγουν οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου τους. 

Η προστασία των δημοσιογράφων 

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η ασφάλεια των δημοσιογράφων και η καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας για τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος τους είναι ουσιαστικής σημασίας 
για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης. Το έργο των 
δημοσιογράφων και του προσωπικού των μέσων ενημέρωσης πραγματοποιείται όλο και 
περισσότερο σε ένα κλίμα ανασφάλειας και φόβου. Τα πορίσματα της ετήσιας έκθεσης της 
πλατφόρμας του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία της δημοσιογραφίας και 
ασφάλειας των δημοσιογράφων για το 2020 υπογράμμισαν τη συνεχή και ανησυχητική τάση 
όσον αφορά τη βία και τον εκφοβισμό κατά των δημοσιογράφων τα τελευταία χρόνια. Ως εκ 
τούτου, παραμένει ουσιαστικής σημασίας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δώσουν 
προτεραιότητα στην προστασία των δημοσιογράφων και, για τα κράτη μέλη, να αναπτύξουν 
όλα τα μέσα για την αποφυγή της ατιμωρησίας για εγκλήματα που συνδέονται με τη 
δημοσιογραφία, ενώ ο ΟΑΣΕ αναφέρει ότι επικρατεί ατιμωρησία καθώς εξιχνιάζεται 
λιγότερο από το 15 % των δολοφονιών δημοσιογράφων. 

Σε εθνικό επίπεδο, στα κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν ακόμη ελάχιστα ειδικά νομικά πλαίσια 
ή πλαίσια πολιτικής για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων των μέσων 
ενημέρωσης από τη βία, τις απειλές και τον εκφοβισμό. Η ανάγκη για αποτελεσματική 
προστασία είναι συνεπώς κάτι περισσότερο από πιεστική. Σε αυτό το πλαίσιο, η εισηγήτρια 
επαναλαμβάνει επίσης το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή να 
υποβάλει προτάσεις για την πρόληψη των αποκαλούμενων «στρατηγικών μηνύσεων κατά της 
συμμετοχής του κοινού», προκειμένου να προστατεύονται τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης 
από κακόβουλες μηνύσεις που αποσκοπούν στην αποσιώπηση ή τον εκφοβισμό τους εντός 
της ΕΕ. 

Χρηματοπιστωτική και οικονομική πίεση 

Η εισηγήτρια τονίζει ότι η κατάσταση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, η οποία 
αντιμετωπίζει χρηματοπιστωτικές και οικονομικές πιέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης και 
των συνεχιζόμενων τεχνολογικών διαταραχών, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των 
καταστροφικών κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της COVID-19 στον τομέα των 
μέσων ενημέρωσης. Μία από τις κύριες αιτίες για την άσκηση πίεσης στα μέσα ενημέρωσης 
εξακολουθεί να είναι η οικονομική πίεση. Οι τάσεις δείχνουν ότι η αποδυνάμωση της 
ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και η μείωση των επαγγελματικών προτύπων της 
δημοσιογραφίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την αυξημένη οικονομική πίεση.25 Οι 
επισφαλείς συνθήκες εργασίας μπορεί επίσης να εκθέσουν τους δημοσιογράφους και άλλους 
παράγοντες των μέσων ενημέρωσης σε αδικαιολόγητες πιέσεις ώστε να αποκλίνουν από την 
αποδεκτή δημοσιογραφική δεοντολογία και τα πρότυπα.26 Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια 
είναι της άποψης ότι η δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού ταμείου για την ανεξάρτητη 

25 UNESCO. 2018. World Trends in Freedom of Expression and Media Development: 2017/2018 Global Report 
(Παγκόσμιες τάσεις όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης: 
Παγκόσμια έκθεση 2017/2018). 
26 FRA. 2016. Violence, threats and pressures against journalists and other media actors in the EU (Βία, απειλές 
και πιέσεις κατά δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ). 
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δημοσιογραφία στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ (2021-2027), όπως αναδιατυπώθηκε μετά 
την κρίση COVID-19, είναι πρωταρχικής σημασίας. 

Ρητορική μίσους

Παρά την πανταχού παρούσα ρητορική μίσους εντός και εκτός Διαδικτύου και την ευρεία 
χρήση του όρου σε νομικούς, πολιτικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους, εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της και τον τρόπο με τον 
οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η εισηγήτρια συμμερίζεται την άποψη ότι στο βαθμό που 
απαιτείται κανονιστικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, το εν λόγω 
πλαίσιο θα πρέπει να είναι ολιστικό, καθώς και στρατηγικά διαφοροποιημένο, ώστε να 
καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η ρητορική μίσους.27 Το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει επίσης 
να συμπληρώνεται από ένα πλαίσιο για μη νομικές δράσεις. Η εισηγήτρια επαναλαμβάνει με 
έμφαση την έκκληση προς τα κράτη μέλη να καταδικάζουν και να τιμωρούν τα εγκλήματα 
μίσους, τη ρητορική μίσους και την αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων από πολιτικούς και 
δημόσιους αξιωματούχους σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα είδη των μέσων ενημέρωσης. 
Υπογραμμίζει επίσης με έμφαση ότι το κλίμα της ατιμωρησίας που περιορίζει τις 
αλληλεπιδράσεις στον ψηφιακό τομέα μεγεθύνει περαιτέρω τις επιβλαβείς δυνατότητες των 
διαδικτυακών επιθέσεων και της παρενόχλησης. Η εισηγήτρια τονίζει επίσης ότι είναι πολύ 
σημαντικό να εξεταστεί ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στη διάδοση της ρητορικής μίσους. Η εισηγήτρια, μολονότι γνωρίζει τις 
επικρίσεις που αφορούν διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο για το 
γεγονός ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ελευθερίας της έκφρασης κατά την αντιμετώπιση της 
ρητορικής μίσους,28 τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ένταση μεταξύ της 
δικαιολογημένης ελευθερίας της έκφρασης και της αδικαιολόγητης ρητορικής μίσους.

Παραπληροφόρηση 

Η έκθεση των πολιτών, στο ψηφιακό περιβάλλον, σε αυτό που οι εμπειρογνώμονες 
περιγράφουν ως μια ευρύτερη «διαταραχή της πληροφόρησης», στο πλαίσιο της οποίας 
συνυπάρχουν η παραπληροφόρηση, η κακοπληροφόρηση και η αποπληροφόρηση,29 έχει 
χαρακτηριστεί ως σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη, με αρνητικές επιπτώσεις στις 
ευρωπαϊκές αξίες, στα δημοκρατικά συστήματα και στην ακεραιότητα των εκλογών.30 Λόγω 
του πολυδιάστατου χαρακτήρα της διαδικτυακής παραπληροφόρησης, οι προσπάθειες για την 
αντιμετώπισή της περιλαμβάνουν διάφορους τύπους απαντήσεων, φορέων και στόχων. Η 
εισηγήτρια επισημαίνει τον ρόλο της Επιτροπής στην επίβλεψη της εκπόνησης ενός 
εθελοντικού «αυτορρυθμιστικού» κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και 
χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να παρουσιάσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για 

27 Tarlach McGonagle, The Council of Europe against online hate speech: Conundrums and challenges (Το 
Συμβούλιο της Ευρώπης κατά της ρητορικής μίσους: προβληματισμοί και προκλήσεις), 
28 Amélie Heldt, Reading between the Lines and the Numbers: An Analysis of the First NetzDG Reports (Ανάγνωση 
πέρα από τις λέξεις και τους αριθμούς: μια ανάλυση των πρώτων εκθέσεων NetzDG), Internet Policy Review 8(2), 
2019.
29 Claire Wardle and Hossein Derakhshan, Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for 
research and policy making (Διαταραχή της πληροφόρησης: προς ένα διεπιστημονικό πλαίσιο για την έρευνα και 
την εκπόνηση πολιτικής), Έκθεση DGI του Συμβουλίου της Ευρώπης (2017)09, σ. 20.
30 Roberto Viola, 2019. Online Disinformation: A Major Challenge for Europe (Διαδικτυακή παραπληροφόρηση: 
μια σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη), στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Βρυξέλλες: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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τη δημοκρατία, το οποίο, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι οι πλατφόρμες των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι απλώς παθητικές πλατφόρμες, και υπογραμμίζει τον 
αυξανόμενο ρόλο τους στη χρήση αλγοριθμικών διαφημίσεων και δημοσιεύσεων 
περιεχομένου, και παράλληλα εκφράζει την άποψη ότι ο ρόλος αυτός θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζεται και να προσδιορίζεται καλύτερα στο ρυθμιστικό πεδίο. Η εισηγήτρια 
συμμερίζεται την άποψη ότι η αντιμετώπιση των πρωτοβουλιών παραπληροφόρησης πρέπει 
να συμμορφώνεται πλήρως με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και άλλα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται από το διεθνές και το περιφερειακό δίκαιο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα,31 καθώς και ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τα μέτρα για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης είναι αναγκαία, 
αναλογικά και υπόκεινται σε τακτική εποπτεία,32 ιδίως στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της 
παραπληροφόρησης σχετικά με την COVID-19. 

31 UNESCO. 2019. Elections and media in digital times, στην έκδοση Focus «World Trends in Freedom of 
Expression and Media Development» (Παγκόσμιες τάσεις όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και την 
ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης), Παρίσι.
32 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/press-freedom-must-not-be-undermined-by-measures-to-counter-
disinformation-about-covid-19 
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