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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant 
dezinformaciją
(2020/2268(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 7, 8, 11, 12, 
39, 40, 47 ir 52 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, ypač į jos 
8, 9, 10, 11, 13, 16 ir 17 straipsnius, ir jos Protokolą, ypač į jo 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 5 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Kovos su dezinformacija 
veiksmų planas“ (JOIN(2018)0036) ir 2019 m. birželio 14 d. komunikatą „Veiksmų 
plano prieš dezinformaciją įgyvendinimo ataskaita“ (JOIN(2019)0012),

– atsižvelgdamas į Europos demokratijos veiksmų planą (COM(2020)0790),

– atsižvelgdamas į Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą ir 2021 m. gaires 
dėl Kovos su dezinformacija praktikos kodekso griežtinimo (COM(2021)262),

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 09/2021 
„Dezinformacija, daranti poveikį ES: pažabota, bet neįveikta“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos dėl ypatingos svarbos subjektų atsparumo (COM(2020)0829) ir į 
siūlomą direktyvos priedą,

– atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2019/452, kuriuo nustatoma tiesioginių užsienio investicijų į Sąjungą tikrinimo sistema1

(TUI tikrinimo reglamentas) ir 2020 m. kovo mėn. TUI tikrinimo reglamento gaires 
(C(2020)1981),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Europos Sąjungos 
skaitmeninio dešimtmečio kibernetinio saugumo strategija“ (JOIN(2020)0018),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui 
visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 
(COM(2020)0823),

                                               
1 OL L 79 I, 2019 3 21, p. 1.
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– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo mėn. ES 5G tinklų kibernetinio saugumo rizikos 
mažinimo priemonių rinkinį,

– atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2019/881 dėl ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir 
informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/20132,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 18 d. sprendimą dėl Specialiojo užsienio 
subjektų kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant 
dezinformaciją, komiteto įsteigimo ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės 
nustatymo3, priimtą pagal Darbo tvarkos taisyklių 207 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Specialiojo komiteto užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius 
procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais pranešimą (A9-
0000/2021),

A. kadangi užsienio kišimasis yra rimtas visuotinių vertybių ir principų, kuriais grindžiama 
Sąjunga, pvz., žmogaus orumo, laisvės, lygybės, solidarumo, pagarbos žmogaus teisėms 
ir pagrindinėms laisvėms, demokratijos ir teisinės valstybės principų, pažeidimas;

B. kadangi užsienio kišimasis, manipuliavimas informacija ir dezinformacija yra 
piktnaudžiavimas pagrindinėmis saviraiškos ir informacijos laisvėmis, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje, ir kelia grėsmę šioms 
laisvėms, taip pat demokratiniams procesams ES ir jos valstybėse narėse, pvz., laisvų ir 
sąžiningų rinkimų surengimui;

C. kadangi imantis bet kokių veiksmų prieš užsienio kišimąsi ir manipuliavimą informacija 
turi būti paisoma pagrindinių saviraiškos ir informacijos laisvių;

D. kadangi esama įrodymų, kad piktavališki užsienio subjektai naudojasi manipuliavimo 
informacija ir kitokia kišimosi taktika, siekdami kištis į demokratinius procesus ES;
kadangi šie išpuoliai klaidina ir apgaudinėja piliečius, didina poliarizaciją ir visuomenės 
susiskaldymą, pablogina pažeidžiamų grupių padėtį, iškraipo demokratinių rinkimų ir 
referendumų sąžiningumą, taip pat nepasitikėjimą valdžios institucijomis ir demokratija;

E. kadangi užsienio kišimosi taktika yra dezinformacija ir informacijos slopinimas, taip pat 
manipuliavimas socialinės žiniasklaidos platformomis ir reklamos sistemomis, 
kibernetiniai išpuoliai, įsilaužimo operacijos, grasinimai žurnalistams, tyrėjams, 
politikams ir pilietinės visuomenės organizacijų nariams ir jų persekiojimas, slaptas lėšų 
aukojimas ir paskolos politinėms partijoms, kampanijoms, organizacijoms ir 
žiniasklaidos priemonėms, melagingos ar įgaliotosios žiniasklaidos priemonės ir 
organizacijos, elito verbavimas ir įtraukimas, išgalvoti asmenys, spaudimas vykdyti 
autocenzūrą, piktavališkas istorinių, religinių ir kultūrinių naratyvų eksploatavimas, 
spaudimas švietimo ir kultūros institucijoms, kritinės infrastruktūros kontroliavimas, 

                                               
2 OL L 151, 2019 6 7, p. 15.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0161. 
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spaudimas ES gyvenantiems užsienio piliečiams ir šnipinėjimas;

F. kadangi užsienio kišimasis yra elgesio modelis, kuris kelia pavojų arba gali neigiamai 
paveikti vertybes, procedūras ir politinius procesus; kadangi toks kišimasis yra 
manipuliacinio pobūdžio ir vykdomas tyčia ir koordinuotai; kadangi už tokį kišimąsi 
atsakingi asmenys, įskaitant jų įgaliotinius savo teritorijoje ir už jos ribų, gali būti 
valstybiniai arba nevalstybiniai subjektai; kadangi užsienio subjektų naudojimasis vietos 
įgaliotiniais ir bendradarbiavimas su vidaus sąjungininkais sumenkina ribą tarp užsienio 
ir vidaus kišimosi;

G. kadangi panašių pažiūrų partneriai turi susitarti dėl bendrų užsienio kišimosi apibrėžčių, 
kad būtų nustatytos tarptautinės normos ir standartai;

Būtinybė parengti suderintą ES kovos su užsienio subjektų kišimusi strategiją 

H. kadangi mėginimai kištis iš užsienio didėja ir tampa sudėtingesni;

I. kadangi ES ir jos valstybių narių pareiga yra ginti visus piliečius nuo mėginimų kištis iš 
užsienio; kadangi vis dėlto atrodo, jog ES ir jos valstybėms narėms trūksta tinkamų ir 
pakankamų priemonių, kad galėtų geriau užkirsti kelią šioms grėsmėms, jas aptikti ir su 
jomis kovoti;

J. kadangi daugeliui politikos formuotojų ir apskritai piliečiams apskritai trūksta 
informacijos apie šių problemų realijas, o tai gali netyčia prisidėti prie tolesnio 
pažeidžiamumo;

K. kadangi labai svarbu, kad institucijos ir nepriklausomi faktų tikrintojai tikruoju laiku 
stebėtų užsienio subjektų kišimosi padėtį, kad būtų galima imtis tinkamų veiksmų ne tik 
siekiant suteikti informaciją apie vykdomus piktavališkus išpuolius, bet ir kovoti su jais;

L. kadangi siekiant užtikrinti ES piliečių atsparumą užsienio kišimuisi ir manipuliavimui 
informacija reikia laikytis ilgalaikio ir visą visuomenę apimančio požiūrio;

M. kadangi būtina bendradarbiauti ir koordinuoti veiksmus visais administraciniais 
lygmenimis ir visuose sektoriuose, siekiant nustatyti pažeidžiamas vietas, nustatyti 
išpuolius ir juos pašalinti;

ES atsparumo didinimas pasitelkiant informuotumą apie padėtį, gebėjimą naudotis 
žiniasklaidos priemonėmis ir švietimą

N. kadangi informuotumas apie padėtį yra pirmas žingsnis kovojant su manipuliavimu 
informacija ir kišimusi;

O. kadangi kokybiška, tvariai finansuojama ir nepriklausoma naujienų žiniasklaida ir 
profesionali žurnalistika yra labai svarbios žiniasklaidos laisvės, pliuralizmo ir teisinės 
valstybės požiūriu, todėl jos yra demokratijos ramstis; kadangi profesionali žiniasklaida 
ir tradicinė žurnalistika, kaip kokybiškos informacijos šaltinis, skaitmeniniame amžiuje 
išgyvena sudėtingus laikus; kadangi, nepaisant visos pažangos, padarytos didinant 
informuotumą apie padėtį, daugelis žmonių, įskaitant politikos formuotojus ir valstybės 
tarnautojus, dirbančius srityse, į kurias gali būti taikomasi, vis dar nežino apie riziką, 
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susijusią su užsienio kišimusi, ir apie tai, kaip jos išvengti;

P. kadangi įvairūs suinteresuotieji subjektai ir institucijos užsienio kišimuisi analizuoti 
taiko skirtingas metodikas ir apibrėžtis, nes visi jie yra skirtingai suprantami, ir kadangi 
šie skirtumai gali trukdyti palyginamai stebėti, analizuoti ir vertinti grėsmės lygį, o tai 
apsunkina bendrus veiksmus;

Q. kadangi siekiant tinkamai apibūdinti problemą reikia papildyti terminiją, kurioje 
daugiausia dėmesio būtų skiriama turiniui, pvz., melagingoms naujienoms ir 
dezinformacijai, reikia papildyti terminija, kurioje pagrindinis dėmesys skiriamas 
elgesiui;

R. kadangi mokymai žiniasklaidos ir skaitmeninio raštingumo ir informuotumo didinimo 
srityse yra svarbios priemonės siekiant, kad piliečiai būtų atsparesni mėginimams kištis 
į informacinę erdvę;

S. kadangi manipuliavimas informacija gali būti įvairių formų, pvz., dezinformacijos 
skleidimas, faktų ir nuomonių iškraipymas, tam tikros informacijos ar nuomonių 
slopinimas, informacijos ištraukimas iš konteksto, kai kurių nuomonių skatinimas kitų 
sąskaita ir priekabiavimas prie žmonių siekiant juos nutildyti;

T. kadangi kiekviena visuomenės dalis ir kiekvienas asmuo turi atlikti svarbų vaidmenį 
stabdant dezinformacijos plitimą ir įspėti žmones, kuriems gresia pavojus, savo 
aplinkoje;

U. kadangi, kai pradedama skleisti dezinformaciją, svarbu turėti lengvą prieigą prie faktais 
pagrįstos informacijos;

V. kadangi būtina greitai nustatyti bandymus manipuliuoti informacijos sfera, kad būtų 
galima su tais bandymais kovoti;

W. kadangi dezinformacija klesti vykstant poliarizuotoms ir emocinėms diskusijoms, 
išnaudojant visuomenės ir asmenų silpnąsias vietas ir šališkumą, ir kadangi 
dezinformacija iškraipo viešąsias diskusijas apie rinkimus ir kitus demokratinius 
procesus ir gali apsunkinti piliečių galimybes priimti informacija pagrįstus sprendimus;

X. kadangi interneto platformos gali būti pigios ir lengvos priemonės tiems, kurie 
manipuliuoja informacija ir kitaip kišasi, pvz., skleidžia neapykantą ir vykdo 
priekabiavimą, oponentų nutildymą, šnipinėjimą ar dezinformacijos skleidimą;

Užsienio kišimasis naudojantis interneto platformomis

Y. kadangi matėme nuolatines kišimosi ir manipuliavimo informacija kampanijas, 
nukreiptas prieš visas kovos su COVID-19 plitimu priemones, įskaitant skiepijimą 
visoje ES, o internetinėms platformoms nelabai pavyko su tuo kovoti;

Z. kadangi interneto platformos kontroliuoja informacijos srautą ir reklamą internete, 
kadangi platformos kuria ir naudoja algoritmus šiems srautams kontroliuoti ir kadangi 
platformos turi labai mažai informacijos apie šių algoritmų kūrimą, naudojimą ir 
poveikį arba visai jos neturi;
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AA. kadangi daugelis ES registruotų pardavėjų parduoda suklastotus pamėgtukus, 
komentarus ir akcijas bet kuriam subjektui, norinčiam dirbtinai padidinti savo 
matomumą internete; kadangi beveik neįmanoma nustatyti teisėtų tokių paslaugų 
naudojimo būdų, o žalingas naudojimas apima manipuliavimą rinkimais, apgaudinėjimo 
ir sukčiavimo skatinimą, neigiamus atsiliepimus apie konkurentų produktus ir 
reklamuotojų apgaulę;

AB. kadangi socialinės platformos, skaitmeniniai prietaisai ir taikomosios programos renka 
ir saugo didžiulius labai išsamių asmens ir dažnai neskelbtinų duomenų apie kiekvieną 
naudotoją kiekius; kadangi tokie duomenys parduodami duomenų rinkoje; kadangi 
duomenys nuolat nuteka; kadangi tokios duomenų bazės galėtų būti aukso gysla 
piktavališkiems veikėjams, norintiems taikytis į tikslines grupes ar asmenis;

AC. kadangi pasirinkimas nesidalyti duomenimis paprastai yra sudėtingas ir užtrunka daug 
laiko, palyginti su pasirinkimu dalytis duomenimis;

AD. kadangi interneto platformos yra integruotos į daugelį mūsų gyvenimo sričių ir gali 
turėti didžiulį poveikį mūsų mąstymui ir elgesiui, pvz., kalbant apie balsavimo 
prioritetus ar elgseną;

AE. kadangi ne kartą pranešta apie algoritmų kuravimo mechanizmus, sukurtus siekiant kuo 
labiau padidinti dalyvavimą, kad būtų skatinami turinio poliarizacija ir radikalizavimas;

AF. kadangi giliai melagingos (angl. deepfake) garso ir vaizdo medžiagos platinimas gali 
tapti vis didėjančia problema;

AG. kadangi savireguliacijos sistemos, pvz., 2018 m. Kovos su dezinformacija praktikos 
kodeksas, pagerino padėtį, tačiau palieka platformos per daug galimybių daryti labai 
mažai arba nieko nedarytų, kad kovotų su kišimusi į jų sistemas;

AH. kadangi dabartinės sankcijos, keliančios grėsmę asmenims, kurie naudojasi 
platformomis piktavališkais tikslais, nėra pakankamai griežtos, kad juos atgrasytų;

AI. kadangi platformos skiria gerokai mažiau išteklių turiniui rečiau vartojamomis kalbomis 
ir net plačiai vartojamomis kalbomis, bet ne anglų kalbai, palyginti su turiniu anglų 
kalba;

AJ. kadangi organizacija arba asmuo, kuriam daromas poveikis, negali apskųsti platformų 
veiksmų arba neveikimo;

AK. kadangi pastaraisiais mėnesiais keli pagrindiniai rinkos dalyviai pakluso cenzūros 
taisyklėms, pvz., per 2021 m. rugsėjo mėn. vykusius Rusijos parlamento rinkimus, kai 
„Google“ ir „Apple“ pašalino išmaniojo balsavimo programėles iš savo parduotuvių 
Rusijoje;

AL. kadangi dėl skaidrumo apie tai, kaip platformos parenka algoritmus, stokos neįmanoma 
patvirtinti platformų teiginių apie tai, ką jos daro kovodamos su manipuliavimu 
informacija ir kišimusi;

AM. kadangi be reklamuotojų žinios ir sutikimo interneto svetainėse, kuriose skelbiama 
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neapykantos retorika ir dezinformacija, atsiduria milžiniški geros reputacijos prekių 
ženklų internetinės reklamos kiekiai;

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai ir strateginiai sektoriai 

AN. kadangi siekiant valdyti grėsmes ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, ypač kai 
tai susiję su sinchronizuotos piktavališkos hibridinės strategijos dalimi, reikia suderintų 
bendrų pastangų įvairiuose sektoriuose, įvairiais lygmenimis – ES, nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos – ir įvairiais laikotarpiais;

AO. kadangi Komisija pasiūlė naują direktyvą, kuria siekiama didinti itin svarbių subjektų, 
teikiančių esmines paslaugas ES, atsparumą, ir į kurią įtrauktas siūlomas naujų 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sąrašas; kadangi paslaugų sąrašas bus 
pateiktas direktyvos priede;

AP. kadangi dėl didėjančio darbo pasidalijimo ir gamybos grandinių globalizacijos 
pagrindiniuose Sąjungos sektoriuose atsirado gamybos ir įgūdžių spragų; kadangi dėl to 
ES tapo labai priklausoma nuo daugelio pagrindinių produktų ir vyraujančio turto, 
atvežamų iš užsienio;

AQ. kadangi pastaraisiais metais vis didesnį susirūpinimą kelia tiesioginės užsienio 
investicijos (TUI), t. y. trečiųjų šalių investicijos į strateginius sektorius ES;

Užmaskuotas politinės veiklos finansavimas iš užsienio paramos teikėjų 

AR. kadangi iš patikimų įrodymų matyti, kad užsienio subjektai, vykdydami slaptas 
finansavimo operacijas, aktyviai kišasi į ES ir jos valstybių narių demokratinį veikimą, 
ypač rinkimų ir referendumų laikotarpiais;

AS. kadangi, pvz., Rusija, Kinija ir kiti autoritariniai režimai skyrė daugiau kaip 300 mln. 
JAV dolerių 33 šalims, siekdami kištis į demokratinius procesus, ir ši tendencija 
akivaizdžiai spartėja; kadangi pusė šių atvejų siejami su Rusijos veiksmais Europoje;

AT. kadangi šiomis operacijomis siekiama finansuoti Europos politines partijas ar 
judėjimus, kuriais siekiama didinti visuomenės susiskaidymą ir sumenkinti Europos ir 
nacionalinių valdžios institucijų teisėtumą;

AU. kadangi rinkimų įstatymai, visų pirma nuostatos dėl politinės veiklos finansavimo, nėra 
suderinti ES lygmeniu ir todėl leidžia užsienio subjektams taikyti neskaidrius 
finansavimo metodus, taikant įvairias taisykles, kuriomis sukuriama daug spragų ir 
teisėtos ar neteisėtos praktikos ES;

AV. kadangi politinei reklamai internete netaikomos neinternetinės politinės reklamos 
taisyklės;

AW. kadangi siekiant didesnio politinės veiklos finansavimo skaidrumo persvarstomas 2014 
m. spalio 22 d. Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių 
partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo4;

                                               
4 OL L 317, 2014 11 4, p. 1.
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Kibernetinis saugumas ir atsparumas kibernetiniams išpuoliams

AX. kadangi pastaraisiais metais kibernetinių išpuolių daugėja; kadangi kelios kibernetinės 
atakos, pvz., pasaulinės personalizuoto duomenų viliojimo el. paštu kampanijos, 
nukreiptos prieš strategines vakcinų saugojimo struktūras, ir kibernetinės atakos prieš 
Europos vaistų agentūrą (EMA) ir Norvegijos parlamentą buvo susietos su valstybės 
remiamomis įsilaužėlių grupuotėmis, daugiausia susijusiomis su Rusijos ir Kinijos 
vyriausybėmis;

AY. kadangi dabartiniai gebėjimai kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis yra riboti dėl 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumo;

AZ. kadangi suskaidyti Sąjungos pajėgumai ir strategijos kibernetinėje srityje tampa vis 
didesne problema;

BA. kadangi užsienio valstybių subjektai naudojo didelio masto ir neteisėtas sekimo 
programas, kad nusitaikytų į žurnalistus, žmogaus teisių aktyvistus ir politikus, įskaitant 
Europos valstybių vadovus;

ES institucijų apsauga

BB. kadangi ES institucijų decentralizuotą ir daugiašalį pobūdį gali išnaudoti piktavališki 
užsienio subjektai, norintys sėti susiskaldymą ES;

BC. kadangi prieš prasidedant krizėms būtina turėti tinkamas krizių valdymo procedūras;

BD. kadangi kibernetiniai išpuoliai neseniai buvo nukreipti prieš kelias ES institucijas, o tai 
rodo, kad būtinas tvirtas tarpinstitucinis bendradarbiavimas aptinkant, stebint ir 
keičiantis informacija kibernetinių išpuolių metu ir (arba) siekiant užkirsti jiems kelią;

Kišimasis verbuojant elitą, per nacionalines diasporas ir universitetus 

BE. kadangi kai kuriuos buvusius aukšto lygio Europos politikus ir valstybės tarnautojus 
įdarbino arba į valdybas įtraukė užsienio įmonės, kontroliuojamos valstybių, kurios 
piktavališkai kišasi į vidinius Europos Sąjungos reikalus, mainais už jų žinias ES ir jos 
valstybių narių interesų sąskaita;

BF. kadangi dvi šalys, t. y. Rusija ir Kinija, ypač aktyviai veikia elito verbavimo ir 
įtraukimo srityje, pavyzdžiui, buvęs Vokietijos kancleris Gerhard Schröder ir buvęs 
Suomijos ministras pirmininkas Paavo Lipponen prisijungė prie bendrovės „Gazprom“, 
kad paspartintų „Nord Stream 1“ ir „Nord Stream 2“ įgyvendinimą, buvusi Austrijos 
užsienio reikalų ministrė Karin Kneissl Paskirta „Rosneft“ valdybos nare, buvęs 
Prancūzijos ministras pirmininkas François Fillon paskirtas „Zaroubejneft“ valdybos 
nariu, buvęs Prancūzijos Jean-Pierre Raffarin aktyviai propaguoja Kinijos interesus 
Prancūzijoje ir buvęs Komisijos narys iš Čekijos Štefan Füle dirbo „CEFC China 
Energy“;

BG. kadangi ekonominės lobistinės veiklos strategijos gali būti derinamos su užsienio 
subjektų kišimosi tikslais;
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BH. kadangi nacionalinių diasporų, gyvenančių ES teritorijoje, kontroliavimas yra svarbus 
užsienio subjektų kišimosi strategijų elementas;

BI. kadangi įvairūs valstybiniai veikėjai, pvz., Rusijos vyriausybė ir Kinijos komunistų 
partija, mėgino padidinti savo įtaką kultūros, švietimo (pvz., teikiant dotacijas ir 
stipendijas) ir religinių institutų pagalba;

BJ. kadangi esama įrodymų, kad Rusija kišasi ir manipuliuoja informacija internete 
daugelyje liberalių demokratijų visame pasaulyje, įskaitant referendumą dėl „Brexit’o“ 
Jungtinėje Karalystėje, prezidento rinkimus Prancūzijoje ir JAV, taip pat praktinę 
paramą kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ir kitoms radikalių pažiūrų jėgoms ir veikėjams 
visoje Europoje, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Italiją ir Austriją, bet jomis 
neapsiribojant; kadangi naujausi duomenys apie glaudžius ir reguliarius Rusijos 
pareigūnų ir Ispanijos katalonų secesijonistų grupės atstovų ryšius reikalauja išsamaus 
tyrimo, atsižvelgiant į nuolatinius Rusijos bandymus pasinaudoti bet kokiais klausimais, 
kurie paskatintų ES vidaus destabilizacijai ir susiskaldymui skatinti;

BK. kadangi visame pasaulyje atidaryta daugiau kaip 500 Konfucijaus centrų, įskaitant apie 
200 centrų Europoje, o Konfucijaus institutus ir „Confucius Classrooms“ Kinija naudoja 
kaip kišimosi į ES vidaus reikalus priemonę;

Atgrasymas ir kolektyvinės sankcijos 

BL. kadangi ES ir jos valstybės narės šiuo metu neturi specialaus sankcijų režimo, susijusio 
su užsienio valstybių kišimusi ir dezinformacijos kampanijomis, kurias organizuoja 
užsienio valstybės subjektai, o tai reiškia, kad šie subjektai gali saugiai daryti prielaidą, 
jog jų vykdomos destabilizavimo kampanijos prieš ES neturės jokių pasekmių;

BM. kadangi ES turėtų stiprinti savo atgrasymo priemones, kad piktavališki užsienio 
subjektai turėtų padengti savo sprendimų išlaidas ir prisiimti atsakomybę;

Pasaulinis bendradarbiavimas ir daugiašališkumas

BN. kadangi piktavališki veiksmai, kuriuos vykdo užsienio autoritariniai režimai, daro 
poveikį daugeliui įvairių demokratinių šalių visame pasaulyje;

BO. kadangi bendraminčiams partneriams vis dar trūksta bendro supratimo ir bendrų 
apibrėžčių, susijusių su kylančių grėsmių pobūdžiu;

BP. kadangi, kovojant su piktavališku užsienio kišimusi, reikalingas visuotinis 
bendraminčių partnerių bendradarbiavimas;

Būtinybė parengti suderintą ES kovos su užsienio subjektų kišimusi strategiją

1. yra labai susirūpinęs dėl vis dažnesnio užsienio kišimosi ir vis sudėtingesnių mėginimų 
manipuliuoti informacija, nukreiptų prieš visus Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
demokratinio veikimo aspektus;

2. ragina Komisiją pasiūlyti, o teisėkūros institucijoms ir valstybėms narėms remti 
daugiasluoksnę ir tarpsektorinę strategiją, taip pat tinkamus finansinius išteklius, kuriais 
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būtų siekiama aprūpinti ES ir jos valstybes nares tinkama atsparumo politika ir 
atgrasymo priemonėmis, kad jos galėtų kovoti su visomis hibridinėmis grėsmėmis ir 
išpuoliais, kuriuos suorganizavo užsienio šalys; mano, kad tai, kuo ši strategija turėtų 
būti grindžiama, yra: 1 – bendros apibrėžtys, iki šiol priimtų teisės aktų kritinis ir ex 
post poveikio vertinimas, taip pat susijusių klausimų supratimas ir informuotumas apie 
padėtį, 2 – konkrečios politikos kryptys, sudarančios sąlygas stiprinti ES piliečių 
atsparumą laikantis demokratinių vertybių, 3 – tinkami sutrikdymo pajėgumai ir 4 –
diplomatiniai ir atgrasomieji atsakomieji veiksmai pasauliniu mastu;

3. pabrėžia, kad visos užsienio subjektų kišimosi prevencijos, nustatymo ir kovos su juo 
priemonės turi būti parengtos taip, kad būtų gerbiamos ir skatinamos pagrindinės teisės, 
įskaitant pagarbą privačiam gyvenimui ir minties, saviraiškos ir informacijos laisvėms;

4. mano, kad ši strategija turėtų būti grindžiama rizika, visą visuomenę ir visą valdymo 
sektorių apimančiu požiūriu, visų pirma apimant šias sritis:

a) ES atsparumo didinimas pasitelkiant informuotumą apie padėtį, gebėjimą naudotis 
žiniasklaidos priemonėmis ir švietimą,

b) užsienio kišimasis naudojantis interneto platformomis,

c) ypatingos svarbos infrastruktūros objektai ir strateginiai sektoriai,

d) užmaskuotas politinės veiklos finansavimas iš užsienio paramos teikėjų,

e) kibernetinis saugumas ir atsparumas kibernetiniams išpuoliams,

f) ES institucijų apsauga,

g) kišimasis verbuojant elitą, per nacionalines diasporas ir universitetus,

h) atgrasymas ir kolektyvinės sankcijos,

i) pasaulinis bendradarbiavimas ir daugiašališkumas;

5. ypač ragina ES padidinti išteklius ir priemones, skiriamas įstaigoms ir organizacijoms, 
kurioms pavesta stebėti ir didinti informuotumą apie grėsmių, įskaitant dezinformaciją, 
rimtumą, stiprinti ES ir jos valstybių narių strateginių interesų ir infrastruktūros apsaugą 
ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su bendraminčiais partneriais, susiduriančiais su 
panašiais iššūkiais;

6. yra susirūpinęs dėl to, kad labai trūksta žinių apie dabartinių užsienio autoritarinių 
režimų keliamos grėsmės, nukreiptos į visus Europos visuomenės lygmenis ir sektorius, 
kuria siekiama pakenkti valdžios institucijų teisėtumui ir didinti politinį ir socialinį 
susiskaidymą, rimtumą;

7. yra susirūpinęs dėl to, kad trūksta tinkamų ir pakankamų priemonių, kuriomis būtų 
galima užkirsti kelią šiems bandymams kištis, juos nustatyti ir su jais kovoti, dėl to 
kišimasis tampa patrauklia taktika piktavališkiems subjektams, nes rizika, kad jiems bus 
pritaikytos sankcijos arba kad jie išvis bus pastebėti, yra labai maža;
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8. primygtinai ragina Komisiją į ex ante poveikio vertinimą, atliekamą prieš pateikiant 
naujus pasiūlymus, įtraukti manipuliavimo užsienio informacija ir kišimosi į juos 
aspektą; siūlo, kad Komisija taip pat atliktų reguliarias atsparumo peržiūras, kuriose 
įvertintų grėsmių raidą ir jų poveikį galiojantiems teisės aktams ir politikai;

9. ragina Komisiją išanalizuoti naujausias nacionalines struktūras, pvz., Australijos 
nacionalinį kovos su užsienio šalių kišimusi koordinatorių, Suomijos saugumo komitetą, 
padedantį vyriausybei ir ministerijoms, Švedijos Civilinių nenumatytų atvejų agentūrą, 
naują psichologinės gynybos agentūrą ir Nacionalinį Kinijos centrą, taip pat naują 
Prancūzijos nacionalinę agentūrą „Viginum“, kad būtų galima nustatyti, kokia geriausia 
praktika galėtų būti įgyvendinama ES lygmeniu;

10. yra susirūpinęs dėl daugybės landų ir spragų galiojančiuose ES ir nacionalinio lygmens 
teisės aktuose ir politikos kryptyse, kuriais siekiama nustatyti kišimąsi, užkirsti jam 
kelią ir su juo kovoti;

11. ragina Komisiją sukurti ES mechanizmą, skirtą galiojančių teisės aktų ir politikos 
tikrinimui, siekiant nustatyti spragas, kuriomis galėtų pasinaudoti piktavališki subjektai, 
ir skubiai pasiūlyti būdus šioms spragoms pašalinti; pabrėžia, kad ši struktūra turėtų
bendradarbiauti su kitomis ES institucijomis ir valstybėmis narėmis nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis ir sudaryti palankesnes sąlygas keistis geriausios 
praktikos pavyzdžiais;

12. ragina visuose Europos visuomenės lygmenyse ir sektoriuose sukurti sistemas, kurios 
padėtų organizacijoms ir piliečiams tapti atsparesniems užsienio subjektų kišimuisi, 
laiku atpažinti atakas ir kuo veiksmingiau kovoti su jomis kovoti;

ES atsparumo didinimas pasitelkiant informuotumą apie padėtį, gebėjimą naudotis 
žiniasklaidos priemonėmis ir švietimą

13. pabrėžia, kad ES institucijoms ir valstybėms narėms reikia tvirtų ir patikimų sistemų 
užsienio valstybių ir nevalstybinių subjektų, siekiančių kištis į demokratinius procesus, 
incidentams nustatyti, analizuoti, sekti ir kartografuoti, kad būtų galima didinti 
informuotumą apie padėtį ir aiškiai suprasti, kokio pobūdžio elgesį ES ir jos valstybės 
narės turi atgrasyti ir į ką reaguoti;

14. pabrėžia, jog taip pat svarbu, kad šios analizės įžvalgos neliktų užsienio subjektų
kišimąsi tiriančiose specialistų grupėse, bet jomis būtų dalijamasi su platesne 
visuomene, ypač su asmenimis, kurie eina svarbias pareigas, kad visi žinotų apie 
grėsmės modelius ir galėtų išvengti rizikos;

15. pabrėžia, kad būtina parengti bendrą informuotumo apie padėtį didinimo, sisteminių 
įrodymų rinkimo ir manipuliavimo informacine aplinka nustatymo metodiką, taip pat 
techninio priskyrimo standartus;

16. pabrėžia, kad ES, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir pasauliniais partneriais, 
turi parengti konceptualią kišimosi grėsmės apibrėžtį; pabrėžia, kad ši apibrėžtis turi 
atspindėti taktiką, metodus ir procedūras, kuriais apibūdinami mūsų šiandien matomi 
grėsmę keliančių subjektų elgesio modeliai;
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17. ragina ES institucijas toliau plėtoti svarbų Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) 
Strateginės komunikacijos padalinio ir jo darbo grupių darbą, taip pat darbą, kurį atlieka 
ES žvalgybos ir situacijų centras (EU INTCEN) ir hibridinių grėsmių analizės ir 
informavimo centras, Skubių pranešimų sistema, nustatytas EIVT, Komisijos ir 
Parlamento bendradarbiavimas administraciniu lygmeniu, Komisijos vadovaujamas 
kovos su dezinformacija tinklas, Parlamento administracinė kovos su dezinformacija 
darbo grupė ir nuolatinis bendradarbiavimas su NATO, G 7, pilietine visuomene ir 
privačiuoju sektoriumi, kai reikia bendradarbiauti žvalgybos, analizės srityse, dalytis 
gerąja patirtimi ir didinti informuotumą apie informacijos manipuliavimą ir kišimąsi iš 
užsienio;

18. pabrėžia, kad reikia stiprinti stebėsenos pastangas gerokai prieš rinkimus ar kitus 
svarbius politinius procesus;

19. ragina valstybes nares visapusiškai pasinaudoti šiais ištekliais dalijantis atitinkama 
žvalgybos informacija ir aktyviai dalyvaujant skubaus įspėjimo sistemoje; mano, kad 
reikia dar labiau sustiprinti bendradarbiavimą analizės ir žvalgybos srityje;

20. palankiai vertina Komisijos pirmininkės U. von der Leyen idėją įsteigti bendrą 
informuotumo apie padėtį centrą, tačiau tikisi, kad bus išsamiau paaiškinta jo struktūra 
ir misija; pabrėžia, kad tokiam centrui sukurti reikėtų aktyvaus bendradarbiavimo su 
Komisijos tarnybomis, EIVT, Taryba ir Parlamentu;

21. primena, kad EIVT reikia suteikti įgaliojimus ir būtinus išteklius, kad ji galėtų stebėti 
manipuliavimą informacija ir kišimąsi už regionų, kuriuose šiuo metu dirba trys darbo 
grupės, ribų, taikant rizika grindžiamą požiūrį; ragina EIVT skubiai panaudoti tinkamus 
pajėgumus siekiant kovoti su manipuliavimu informacija ir kišimusi iš Kinijos; be to, 
pabrėžia, kad reikia gerokai padidinti Kinijos ir kitų strategiškai svarbių regionų 
ekspertines žinias ir kalbinius gebėjimus tiek EIVT, tiek apskritai ES institucijose;

22. pabrėžia nepriklausomų žurnalistų, faktų tikrintojų ir tyrėjų svarbą gyvoms ir laisvoms 
demokratinėms diskusijoms; palankiai vertina iniciatyvas suburti, mokyti ir kitaip remti 
nepriklausomų žurnalistų organizacijas, faktų tikrintojus ir mokslo darbuotojus visoje 
Europoje, kaip tai daro Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorija, ypač 
regionuose, kuriems kyla didžiausias pavojus;

23. palankiai vertina būtinus mokslinius tyrimus ir daugelį kūrybingų bei sėkmingų 
žiniasklaidos ir skaitmeninio raštingumo ir informuotumo didinimo iniciatyvų, kurias 
vykdo pavieniai asmenys, mokyklos, universitetai, žiniasklaidos organizacijos, 
viešosios institucijos ir pilietinės visuomenės organizacijos;

24. ragina užtikrinti patikimus ir tvarius viešojo finansavimo šaltinius, skirtus 
nepriklausomiems faktų tikrintojams, tyrėjams, kokybiškoms žiniasklaidos priemonėms 
ir žurnalistams, taip pat NVO, tiriančioms manipuliavimą informacija ir kišimąsi, 
skatinant žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą ir kitas priemones, kuriomis 
piliečiams būtų suteikiama daugiau galių, ir tiriant, kaip prasmingai įvertinti 
žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo mokymo, informuotumo didinimo, 
demaskavimo ir strateginės komunikacijos veiksmingumą; pabrėžia, kad kelios pasaulio 
šalys imasi veiksmų siekdamos užtikrinti, kad žiniasklaida turėtų pakankamai finansinių 
išteklių; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina naujas žiniasklaidos priemonių 
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naudojimo raštingumo finansavimo galimybes pagal 2021–2027 m. programą 
„Kūrybiška Europa“;

25. pabrėžia, kad reikia visuomenei suteikti galimybę susipažinti su analize, pranešimais 
apie incidentus ir žvalgybos informacija, susijusiais su manipuliavimu informacija ir 
kišimusi; todėl siūlo sukurti viešą saugyklą, kurioje pagrindinė informacija būtų 
prieinama visomis ES kalbomis;

26. ragina visas valstybes nares į savo mokymo programas nuo ankstyvojo iki suaugusiųjų 
švietimo įtraukti žiniasklaidos ir skaitmeninį raštingumą, taip pat kritinį mąstymą ir 
visuomenės dalyvavimą, įskaitant mokytojų ir mokslo darbuotojų mokymą;

27. ragina ES institucijas ir valstybes nares visais administraciniais lygmenimis nustatyti 
sektorius, kuriems gresia mėginimų kištis pavojus, ir šiuose sektoriuose dirbantiems 
darbuotojams rengti reguliarius mokymus ir pratybas, kaip nustatyti bandymus įsikišti ir 
jų išvengti, ir pabrėžia, kad tokioms pastangoms būtų naudingas ES nustatytas 
standartizuotas formatas; rekomenduoja, kad įvadiniai mokymai taip pat būtų rengiami 
visiems valstybės tarnautojams; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina Parlamento 
administracijos rengiamus mokymus Parlamento nariams ir darbuotojams; 
rekomenduoja toliau plėtoti šiuos mokymus;

28. pabrėžia, kad reikia didinti informuotumą apie manipuliavimo informacija ir kišimosi 
reiškinį, palankiai vertina iniciatyvas, kurių ėmėsi EIVT, Komisija ir Parlamento 
administracija, pvz., žurnalistų, mokytojų, nuomonės formuotojų, studentų ir lankytojų 
mokymą ir informuotumo didinimo renginius tiek internete, tiek gyvai Briuselyje ir 
kitose ES sostinėse, ir rekomenduoja juos toliau plėtoti;

29. ragina valstybes nares, ES administraciją ir pilietinės visuomenės organizacijas dalytis 
geriausia žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo mokymo ir informuotumo 
didinimo patirtimi, kaip reikalaujama Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvoje; ragina Komisiją organizuoti šiuos mainus bendradarbiaujant su 
Žiniasklaidos raštingumo ekspertų grupe;

30. ragina ES ir jos valstybes nares įgyvendinti tikslines informuotumo didinimo ir 
gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis programas, skirtas diasporoms ir 
mažumoms, ir ragina Komisiją sukurti lengvo dalijimosi medžiaga mažumų kalbomis 
sistemą, siekiant sumažinti vertimo išlaidas ir pasiekti kuo daugiau žmonių;

31. ragina Komisiją pateikti žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo strategiją, 
kurioje ypatingas dėmesys būtų skiriamas kovai su manipuliavimu informacija;

32. pabrėžia strateginės komunikacijos svarbą kovojant su dažniausiai pasitaikančiais prieš 
demokratiją nukreiptais naratyvais; pabrėžia, kad visos demokratinės organizacijos turi 
ginti demokratiją ir būti bendrai atsakingos už bendravimą su piliečiais, naudojant jiems 
tinkamiausias kalbas ir platformas;

33. yra susirūpinęs dėl iš Maskvos ir Pekino skleidžiamos užsienietiškos valstybinės 
propagandos, kuri išverčiama į vietos kalbas ir perkeliama, pvz., į RT, Sputniko ar 
Kinijos komunistų partijos remiamą žiniasklaidos turinį, pateikiamą kaip žurnalistiką ir 
platinamą laikraščiais; yra susirūpinęs dėl to, kaip šie naratyvai pateko ir į tikrus 
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žurnalistinius produktus;

34. yra labai susirūpinęs dėl žurnalistų persekiojimo bei grasinimų jiems ir ragina Komisiją 
skubiai pateikti konkrečius ir plataus užmojo pasiūlymus dėl žurnalistų ir žiniasklaidos 
specialistų saugumo, kaip paskelbta Europos demokratijos veiksmų plane;

35. pabrėžia, kad reikia įtraukti vietos ir regionų sprendimus priimančius asmenis, 
atsakingus už strateginius sprendimus jų kompetencijai priklausančiose srityse, pvz., 
infrastruktūros, kibernetinio saugumo, kultūros ir švietimo srityse; pabrėžia, kad vietos 
ir regionų politikai ir valdžios institucijos dažnai gali anksti nustatyti nerimą keliančius 
pokyčius, ir pabrėžia, kad dažnai reikia vietos žinių norint nustatyti ir įgyvendinti 
tinkamas atsakomąsias priemones;

36. rekomenduoja valstybėms narėms sukurti komunikacijos kanalus, į kuriuos įmonės, 
NVO ir asmenys galėtų kreiptis, jei nukentėtų nuo manipuliavimo informacija ar 
kišimosi; ragina valstybes nares remti tuos, kurie tampa išpuolių aukomis arba patiria 
spaudimą;

Užsienio kišimasis naudojantis interneto platformomis

37. pabrėžia, kad saviraiškos laisvė negali būti klaidingai interpretuojama kaip laisvė 
užsiimti internetine veikla, kuri yra neteisėta ne internete, pvz., priekabiavimu, 
šnipinėjimu ir grasinimais; pabrėžia, kad platformos turi ne tik laikytis teisės aktų, bet ir 
laikytis vartotojams pažadėtų sąlygų;

38. pabrėžia, kad visų pirma reikia gerokai padidinti interneto platformų vykdomų operacijų 
skaidrumą;

39. ragina reglamentu įpareigoti platformas atlikti savo vaidmenį, kad būtų sumažintas 
manipuliavimas informacija ir kišimasis, pvz., naudojant etiketes, kuriose nurodomi 
tikrieji paskyrų autoriai, apribojamos reguliariai dezinformaciją skleidžiančios arba 
kurios reguliariai pažeidžiančios platformos sąlygas paskyros, laikinai sustabdomos 
neautentiškos paskyros, naudojamos koordinuotoms kišimosi kampanijoms vykdyti, 
arba demonetizuojamos dezinformacijos skleidimo svetainės;

40. palankiai vertina siūlomą Kovos su dezinformacija praktikos kodekso peržiūrą ir 
pasiūlymus dėl Skaitmeninių paslaugų akto, Skaitmeninės rinkos akto ir kitų priemonių, 
susijusių su Europos demokratijos veiksmų planu; rekomenduoja galutiniame šių tekstų 
svarstyme atsižvelgti į likusioje šio skirsnio dalyje išdėstytus aspektus;

41. ragina nustatyti privalomas ES taisykles, kuriomis būtų ribojama, kokį kiekį duomenų 
apie vartotojus duomenų platformos gali kaupti ir kiek laiko šie duomenys gali būti 
naudojami, visų pirma platformos ir taikomosios programėlės, naudojančios labai 
privačius ir (arba) neskelbtinus duomenis, teikiančios tokias paslaugas kaip pranešimų 
siuntimas, sveikatos priežiūra, finansai, pažintys, mažų grupių diskusijos, siekiant 
atskirti įvairias platformų funkcijas, kad būtų sumažintas turimos informacijos apie 
kiekvieną asmenį kiekis, ir kad būtų vienodai lengva nesutikti dėl duomenų saugojimo 
ir dalijimosi jais; ragina ES uždrausti mikroorientavimą į politinę ar teminę reklamą;

42. ragina nustatyti privalomas ES taisykles, pagal kurias platformos privalėtų reguliariai 
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nustatyti, vertinti ir mažinti manipuliavimo informacija ir kišimosi riziką, kurią kelia jų 
paslaugos, pagal kurias platformos būtų įpareigotos sukurti sistemas, skirtas stebėti, 
kaip naudojamasi jų paslaugomis bent visomis oficialiomis nacionalinėmis ir 
regioninėmis kalbomis, kad būtų galima nustatyti manipuliavimą informacija ir kišimąsi 
ir pranešti apie įtariamą kišimąsi atsakingoms valdžios institucijoms, taip pat padidinti 
išlaidas tiems subjektams, kurie gali nekreipti dėmesio į bet kokius tokius veiksmus, 
kuriuos palengvina jų sistemos;

43. ragina reguliuoti paslaugas, kuriomis siūlomos manipuliavimo socialine žiniasklaida 
priemonės ir paslaugos; pabrėžia, kad šis reguliavimas turi būti grindžiamas išsamiu 
dabartinės praktikos ir susijusios rizikos vertinimu;

44. pabrėžia, kad apskritai reikia užtikrinti skaidrumą, susijusį su tikru fiziniu ar juridiniu 
asmeniu, atsakingu už internetinį turinį ir paskyras; ragina platformas pradėti taikyti 
mechanizmus, kuriais būtų galima aptikti ir pašalinti netikras paskyras, susijusias su 
suderintomis įtakos operacijomis; pabrėžia, kad reikalaujant pateikti įrodymus turi būti 
užtikrinamas pažeidžiamoje padėtyje esančių asmenų (pvz., informatorių arba disidentų 
ir autokratinių režimų politinių oponentų) anonimiškumas ir paliekama erdvės 
satyrinėms ir humoristinėms paskyroms;

45. pabrėžia, kad didesnė atsakomybė už neteisėto ir pavojingo turinio šalinimą neturi lemti 
savavališko teisėto turinio pašalinimo; primygtinai ragina būti atsargiems dėl visiško 
tikrų asmenų sąskaitų sustabdymo;

46. ragina nustatyti privalomas taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama, kad platformos 
sukurtų lengvai prieinamus komunikacijos kanalus asmenims ar organizacijoms, 
norintiems pranešti apie prievartą ar įtariamą kišimąsi ar manipuliavimą, ir nustatyti 
apeliacijos procedūras, skirtas tiek internete skelbiamo turinio aukoms, tiek asmenims ar 
organizacijoms, kurie nukentėjo nuo sprendimo ženklinti, apriboti matomumą, 
panaikinti prieigą prie paskyrų ar jas sustabdyti, arba apriboti prieigą prie pajamų iš 
reklamos;

47. ragina nustatyti taisykles, pagal kurias internetiniai procesai būtų skaidrūs, pvz., kad 
platformos būtų įpareigotos kurti viešus ir lengvai paieškai skirtus internetinės reklamos 
archyvus, ir suteikti suprantamą prieigą prie informacijos apie algoritmų ir 
individualaus lygmens duomenų kūrimą, naudojimą ir poveikį tikriesiems 
mokslininkams, susijusiems su akademinėmis institucijomis, žurnalistams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms ir viešajam interesui atstovaujančiomis tarptautinėms 
organizacijoms;

48. ragina platformas pataisyti pusiausvyrą tarp verslo siekio užtikrinti, kad žmonės ilgiau 
naudotųsi platformomis dėl nuolat pateikiamo patrauklaus turinio, ir įsipareigojimo 
propaguoti kokybišką turinį; primygtinai ragina platformas užtikrinti, kad jų algoritmai 
neskatintų neteisėto, ekstremistinio ar radikalizuoto turinio, o suteiktų vartotojams 
perspektyvų įvairovę;

49. ragina pakeisti algoritmus siekiant panaikinti turinį iš neautentiškų paskyrų ir kanalų, 
kurie dirbtinai skatina žalingos užsienio informacijos manipuliavimo plitimą;

50. pabrėžia, kad reikia sistemingai ir kruopščiai apžvelgti su algoritmais susijusias 
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pasekmes; pabrėžia, kad tokiose apžvalgose taip pat turėtų būti nagrinėjama, ar 
platformos laikosi jų atitinkamuose sąlygose žadėtų garantijų ir ar jos sudaro sąlygas 
suderintam didelio masto neautentiškam elgesiui, kuriuo manipuliuojama jų platformose 
rodomu tariniu;

51. yra sunerimęs dėl to, kad be atitinkamų prekės ženklų sutikimo ar net jų žinios 
piktavališkose svetainėse, skleidžiančiose neapykantos retoriką ir dezinformaciją, 
atsiduria ir taip jas finansuoja milžiniški geros reputacijos prekių ženklų internetinės 
reklamos kiekiai; mano, kad programinės reklamos paslaugų teikėjai, pvz., „Google 
Ads“ ir kiti reklamos mainų vykdytojai, turėtų būti atsakingi už tai, kokias reklamų 
skelbimo svetaines įtraukia į savo atranką, siekiant užkirsti kelią dezinformacijos 
svetainių finansavimui iš jų reklamos paslaugų; sveikina organizacijas, siekiančias 
didinti informuotumą šiuo klausimu; pabrėžia, kad reklamuotojai turėtų turėti teisę 
žinoti ir nuspręsti, kur skelbiama jų reklama ir kuris tarpininkas tvarkė jų duomenis;

52. pabrėžia, kad atnaujintam Kovos su dezinformacija praktikos kodeksui, Skaitmeninių 
paslaugų aktui, Skaitmeninės rinkos aktui ir kitoms su Europos demokratijos veiksmų 
planu susijusioms priemonėms reikės veiksmingos apžvalgos ir vertinimo mechanizmo 
po jų priėmimo, kad būtų galima reguliariai vertinti jų įgyvendinimą nacionaliniu ir ES 
lygmenimis ir nedelsiant nustatyti bei pašalinti spragas;

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai ir strateginiai sektoriai

53. mano, kad, atsižvelgiant į ypatingos svarbos infrastruktūros objektų tarpusavio ryšį ir 
tarpvalstybinį pobūdį, jie tampa vis labiau pažeidžiami išorės manipuliavimui, ir mano, 
kad reikėtų persvarstyti šiuo metu galiojančią sistemą; todėl palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą dėl naujos direktyvos, kuria siekiama pagerinti ypatingos svarbos subjektų, 
teikiančių esmines paslaugas Europos Sąjungoje, atsparumą;

54. rekomenduoja, svarstant pirmiau minėtą pasiūlymą, dėti pastangas, kad būtų sustiprinti 
jau gerai koordinuojami daugelio subjektų naudojami ryšių kanalai, parama valstybių 
narių kompetentingoms institucijoms per ypatingos svarbos subjektų atsparumo grupę ir 
keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais ne tik tarp valstybių narių, bet ir tarp 
ypatingos svarbos infrastruktūros savininkų ir operatorių regioniniu ir vietos 
lygmenimis, be kita ko, pasitelkiant tarpžinybinius ryšius, kad būtų galima anksti 
nustatyti nerimą keliančius pokyčius ir parengti tinkamas atsakomąsias priemones;

55. laikosi nuomonės, kad ypatingos svarbos infrastruktūros objektų sąrašas galėtų būti 
išplėstas įtraukiant žiniasklaidos ir rinkimų infrastruktūrą, atsižvelgiant į jų ypatingą 
svarbą užtikrinant ES ir jos valstybių narių veikimą, ir į tai, kad reikėtų lankstumo 
sprendžiant, kokius saugotinus sektorius įtraukti į sąrašą;

56. ragina laikytis visa apimančio ES požiūrio sprendžiant hibridinių grėsmių rinkimų 
procesams klausimus ir gerinti valstybių narių veiksmų koordinavimą ir 
bendradarbiavimą; ragina Komisiją per rinkimus kritiškai įvertinti priklausomybę nuo 
platformų ir duomenų infrastruktūros; mano, kad trūksta demokratinės privačiojo 
sektoriaus priežiūros;

57. rekomenduoja laikytis labai lankstaus požiūrio, leidžiančio greitai atnaujinti ir iš dalies 
pakeisti siūlomą direktyvą, remiantis Jungtinio tyrimų centro kartu su EIVT INTCEN 
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atliktais grėsmių, rizikos ir pažeidžiamumo vertinimais; pabrėžia, kad reikia parengti 
modulinį metodą, kad būtų užtikrintas greitas prisitaikymas ir lankstumas;

58. mano, kad ES ir jos valstybės narės turi numatyti finansavimo alternatyvas, kad didelės 
jų ypatingos svarbos infrastruktūros objektų dalys nepatektų trečiųjų šalių nuosavybėn, 
kaip tai nutiko su Pirėjo uostu Graikijoje ir kaip šiuo metu vyksta Kinijai investuojant į 
povandeninius kabelius Baltijos, Viduržemio jūros ir Arkties jūrose; todėl palankiai 
vertina TUI tikrinimo reglamentą kaip svarbią priemonę valstybių narių veiksmams, 
susijusiems su užsienio investicijomis į ypatingos svarbos struktūras, koordinuoti, ir 
ragina sukurti griežtesnę reguliavimo sistemą siekiant užtikrinti, kad ES institucijoms 
būtų perduota daugiau įgaliojimų tikrinti tiesiogines užsienio investicijas; mano, kad ši 
sistema taip pat turėtų būti geriau susieta su nepriklausomomis analizėmis, kurias 
atlieka nacionaliniai ir ES institutai arba atitinkamos ekspertų grupės; mano, kad taip 
pat būtų tikslinga į sistemą įtraukti ir kitus strateginius sektorius, pvz., 5G, kad būtų 
sumažinta jo priklausomybė nuo didelės rizikos tiekėjų;

59. mano, kad ES susiduria su daugiau problemų, nes yra priklausoma nuo technologijų 
tiekėjų iš užsienio; mano, kad ES perėjimas prie didesnio strateginio savarankiškumo ir 
skaitmeninio suverenumo yra labai svarbus ir teisingas būdas žengti pirmyn; mano, kad 
Komisijos paskelbtas Europos lustų įstatymas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad lustų 
gamybai gyvybiškai svarbios dalys būtų gaminamos Europoje, yra svarbus žingsnis 
mažinant priklausomybę nuo trečiųjų šalių, pvz., Kinijos ir JAV; mano, kad investicijos 
į lustų gamybą turi būti koordinuojamos visoje ES, kad būtų išvengta lenktynių dėl 
nacionalinių viešųjų subsidijų ir suskaidyta bendroji rinka; todėl ragina Komisiją įsteigti 
specialų Europos puslaidininkių fondą;

60. palankiai vertina tai, kad Europos Sąjunga sukūrė Europos duomenų infrastruktūros ir 
paslaugų teikėjų tinklą GAIA-X, kuriame taikomi Europos saugumo standartai, nes tai 
svarbus žingsnis siekiant pasipriešinti JAV debesijos paslaugų teikėjų dominavimui;

61. ragina Komisiją pasiūlyti veiksmus siekiant sukurti saugų ir tvarų baterijų ir 
atsinaujinančiosios energijos įrangos gamybai naudojamų žaliavų tiekimą;

Užmaskuotas politinės veiklos finansavimas iš užsienio paramos teikėjų

62. pabrėžia, kad užsienio finansavimas politinei veiklai vykdant slaptas operacijas yra 
rimtas ES ir jos valstybių narių demokratinio veikimo sąžiningumo pažeidimas, ypač 
rinkimų metu, ir todėl pažeidžia laisvų ir sąžiningų rinkimų principą, todėl Europos 
Sąjungoje neteisėta turėtų būti laikoma bet kokia užsienio valstybės finansuojama slapta 
veikla, kuria siekiama daryti įtaką Europos politikos procesui;

63. atkreipia dėmesį į tai, kad didelė užsienio subjektų slapto finansavimo dalis griežtąja 
prasme nėra neteisėta, nes jos leidžiamos dėl daugybės spragų, atsirandančių dėl 
skirtingų nuostatų, susijusių su valstybių narių nacionalinių rinkimų įstatymų 
nuostatomis, susijusiomis su politinės veiklos finansavimu;

64. atkreipia dėmesį į tai, kad šios spragos apima:

a) užsienio subjektų nepiniginius įnašus politinėms partijoms, įskaitant bet kurių 
užsienyje įsisteigusių juridinių ar fizinių asmenų finansines paskolas, ir tai turėtų 
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būti uždrausta;

b) šalies pilietybę turinčius fiktyvius donorus5: fizinių ir juridinių paramos teikėjų 
skaidrumas turi būti užtikrinamas pateikiant tinkamus pareiškimus, patvirtinančius 
donoro statusą, ir rinkimų komisijoms suteikiant didesnius vykdymo užtikrinimo 
įgaliojimus; 

c) priedangos bendroves ir užsienio patronuojančiųjų bendrovių vidaus 
patronuojamąsias bendroves6: priedangos įmonės turėtų būti draudžiamos ir turėtų 
būti nustatyti griežtesni reikalavimai, kad būtų atskleista finansavimo per 
patronuojančiąsias bendroves kilmė;

d) užsienio subjektų koordinuojamas ne pelno organizacijas ir trečiąsias šalis7, 
įsteigtas siekiant daryti įtaką rinkimų procesams: visoje ES reikėtų apsvarstyti 
vienodesnes taisykles ir skaidrumą organizacijoms, siekiančioms finansuoti 
politinę veiklą, kai jos siekia daryti tiesioginę įtaką rinkimų procesams, pvz., 
rinkimams ir referendumų kampanijoms;

e) politinė reklamą internete, kuriai netaikomos televizijos, radijo ir spaudos 
reklamos taisyklės ir kuri paprastai visiškai nereglamentuojama: todėl reikia 
užtikrinti visišką skaidrumą, susijusį su pinigų, susijusių su internetine politine 
reklama, srautais ir nutekėjimu, taip pat užtikrinti daug didesnę atskaitomybę už 
algoritmų naudojimą pagal principą „pažink savo klientą“; Komisija turėtų skubiai 
pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl remiamo politinio 
turinio skaidrumo, kaip siūloma Europos veiksmų plane demokratijai, kuriuo bus 
užtikrinta veiksminga ES partijų teisė vykdyti kampaniją internetu prieš Europos 
Parlamento rinkimus;

65. todėl ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų, kuriais būtų siekiama pašalinti 
visas spragas, leidžiančias neskaidriai finansuoti politines partijas iš trečiųjų šalių 
šaltinių, ir pasiūlyti bendrus ES standartus, kurie būtų taikomi visų valstybių narių 
nacionaliniams rinkimų įstatymams; mano, kad valstybės narės turėtų siekti uždrausti 
politinėms partijoms gauti aukas iš ES ir Europos ekonominei erdvei (EEE) 
nepriklausančių valstybių, išskyrus iš rinkėjų, gyvenančių už ES ir EEE ribų;

66. palankiai vertina vykdomą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos 
politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo peržiūrą; remia visas 
pastangas užtikrinti didesnį Europos politinių partijų ir fondų veiklos finansavimo 
skaidrumo lygį, ypač artėjant 2024 m. Europos Parlamento rinkimams, įskaitant visų 
aukų iš ES nepriklausančių valstybių ir anoniminių šaltinių draudimą;

Kibernetinis saugumas ir atsparumas kibernetiniams išpuoliams

67. primygtinai ragina ES institucijas skubiai padidinti investicijas į Sąjungos strateginius 

                                               
5 Asmuo, kuris savo vardu politinei partijai ar kandidatui dovanoja kito asmens pinigus.
6 Ši spraga apima dvi skirtingas realijas: priedangos įmones, kurios nevykdo faktinės komercinės veiklos ir yra 
tik užmaskuoto finansavimo priemonės, ir užsienio patronuojančiosios bendrovės vidaus patronuojamąsias 
bendroves naudojančios kaip būdą pinigams iš užsienio nukreipti į politiką.
7 Pelno nesiekiantys subjektai ir trečiosios šalys neprivalo atskleisti savo paramos teikėjų tapatybės, bet gali 
finansuoti politines partijas ir kandidatus keliose ES valstybėse narėse.
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skaitmeninius pajėgumus ir gebėjimus, pvz., dirbtinį intelektą, saugią komunikaciją, 
duomenis ir debesijos infrastruktūrą, kad būtų pagerintas Sąjungos kibernetinis 
saugumas; ragina Komisiją taip pat daugiau investuoti į Sąjungos skaitmeninių žinių ir 
techninių žinių didinimą, kad būtų galima geriau suprasti visoje Sąjungoje naudojamas 
skaitmenines sistemas; ragina Komisiją skirti papildomų žmogiškųjų ir finansinių 
išteklių ES institucijų ir valstybių narių kibernetiniam saugumui;

68. palankiai vertina Komisijos pasiūlymus dėl naujos kibernetinio saugumo strategijos ir 
naujos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje 
Europos Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/11488 (NIS2); 
rekomenduoja, kad atliekant su pasiūlymu susijusį darbą būtų atsižvelgta į 2018 m. TIS 
direktyvos trūkumus, visų pirma sugriežtinant saugumo reikalavimus, nustatant 
griežtesnius vykdymo užtikrinimo reikalavimus, pvz., suderintas sankcijas, ir siūlant 
horizontaliąsias taisykles bei gerą viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą 
vykdant veiklą; pabrėžia, kad svarbu pasiekti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį 
visose valstybėse narėse, siekiant sumažinti bendro ES kibernetinio saugumo silpnąsias 
vietas;

69. ragina Komisiją parengti ES naujos kartos technologijų, pvz., 5G ir 6G, rizikos 
mažinimo priemonių rinkinį, kad būtų galima geriau atsižvelgti į riziką, susijusią su 
užsienio autoritarinių valstybių kontroliuojamų įmonių pagamintos programinės ir 
aparatinės įrangos naudojimu, ir, laikantis demokratinių vertybių, parengti šios naujos 
technologijos pasaulinius standartus ir konkurencijos taisykles; ragina Komisiją skatinti 
ES institucijų ir nacionalinių valdžios institucijų keitimąsi informacija apie problemas, 
geriausią praktiką ir sprendimus, susijusius su rinkinio priemonėmis; mano, kad ES 
turėtų daugiau investuoti į savo pajėgumus 5G ir vėlesnės kartos technologijų srityje, 
kad būtų sumažinta priklausomybė nuo užsienio tiekėjų;

70. remia Komisijos idėją parengti Kibernetinio atsparumo aktą, kuris papildytų Europos 
kibernetinės gynybos politiką, nes kibernetinė sritis ir gynyba yra tarpusavyje 
susijusios; ragina skirti daugiau išteklių Europos kibernetinės gynybos pajėgumams ir 
koordinavimui;

71. smerkia tai, kad valstybiniai subjektai masiškai ir neteisėtai prieš žurnalistus, žmogaus 
teisių gynėjus ir politikus naudoja „Pegasus“ programinę stebėjimo įrangą; primena, kad 
„Pegasus“ yra tik viena iš daugelio neteisėto sekimo programų, kurias valstybiniai 
subjektai naudoja prieš nekaltus piliečius, pavyzdžių;

72. yra susirūpinęs dėl to, kad žurnalistai ir demokratijos aktyvistai gali būti neteisėtai 
stebimi ir persekiojami autoritarinių režimų, nuo kurių jie bandė pabėgti, net ir ES 
teritorijoje, ir mano, kad tai yra sunkus pagrindinių Sąjungos vertybių ir asmenų 
pagrindinių teisių pažeidimas, kaip numatyta Pagrindinių teisių chartijoje, Europos 
žmogaus teisių konvencijoje (EŽTK) ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių 
pakte; apgailestauja, kad šios šnipinėjimo programinės įrangos aukoms neteikiama 
teisinė parama;

73. atkreipia dėmesį į neatidėliotiną būtinybę stiprinti teisinę sistemą, kad asmenys, kurie 

                                               
8 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam kibernetinio saugumo lygiui
visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148, (COM(2020)0823);
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platina, naudoja ir piktnaudžiauja tokia programine įranga neteisėtais ir neleistinais 
tikslais, būtų patraukti atsakomybėn; visų pirma atkreipia dėmesį į 2021 m. birželio 
21 d. Baltarusijos bendrovės, gaminančios autoritarinio režimo naudojamą veido 
atpažinimo programinę įrangą, vykdomajam direktoriui Aliaksandrui Šatrovui skirtas 
sankcijas;

74. ragina atlikti plataus užmojo E. privatumo direktyvos peržiūrą, kad būtų sustiprintas 
ryšių ir asmens duomenų konfidencialumas naudojant elektroninius prietaisus, 
nemažinant Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Duomenų apsaugos 
teisėsaugos srityje direktyvoje numatyto apsaugos lygio; ragina ES ir valstybes nares 
toliau koordinuoti savo veiksmus, grindžiamus Direktyva dėl atakų prieš informacines 
sistemas, siekiant užtikrinti , kad neteisėta prieiga prie informacinių sistemų ir neteisėtas 
informacijos perėmimas būtų apibrėžiami kaip nusikalstama veika; primena, kad 
kiekvienas konfidencialumo pažeidimas nacionalinio saugumo tikslais demokratinėje 
visuomenėje turi būti vykdomas teisėtai, aiškiais ir teisėtais tikslais, remiantis griežtu 
būtinumu ir proporcingumu, kaip reikalaujama Europos žmogaus teisių konvencijoje ir 
Europos Sąjungos Teisingumo Teisme;

ES institucijų apsauga

75. pabrėžia, kad ES institucijų tinklai, pastatai ir darbuotojai yra visų rūšių hibridinių 
grėsmių ir išpuolių, kuriuos vykdo užsienio valstybės, subjektai, taikiniai, todėl turėtų 
būti tinkamai apsaugoti; pripažįsta, kad nuolat daugėja valstybės finansuojamų išpuolių 
prieš ES institucijas, įstaigas ir agentūras, įskaitant Europos vaistų agentūrą (EMA), 
valstybių narių institucijas ir nacionalines valdžios institucijas;

76. ragina nuodugniai peržiūrėti ES institucijų, įstaigų ir agentūrų paslaugas, tinklus, įrangą 
ir aparatinę įrangą, kuriais užtikrinamas kibernetinis saugumas; primygtinai ragina ES 
institucijas ir valstybes nares užtikrinti tinkamas gaires ir saugias priemones 
darbuotojams; pabrėžia poreikį didinti informuotumą apie saugių paslaugų ir tinklų 
naudojimą įstaigose ir administracijose;

77. pabrėžia, kad svarbu koordinuoti įvairias ES institucijas, įstaigas ir agentūras, kurios 
specializuojasi kibernetinio saugumo srityje, pvz., Europos institucijų, įstaigų ir 
agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybą (CERT-EU), visapusiškai plėtojant jos 
veiklos pajėgumus, taip pat ES kibernetinio saugumo agentūrą (ENISA) ir būsimą 
Jungtinį kibernetinio saugumo padalinį, kuris užtikrins koordinuotą atsaką į didelio 
masto grėsmes kibernetiniam saugumui ES; palankiai vertina tebevykstantį 
struktūrizuotą CERT-EU ir ENISA bendradarbiavimą; palankiai vertina naujausias ES 
institucijų generalinių sekretorių iniciatyvas parengti bendras informavimo ir 
kibernetinio saugumo taisykles;

78. laukia dviejų Komisijos pasiūlymų dėl reglamentų, kuriais bus kuriama visų ES 
institucijų, įstaigų ir agentūrų informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo norminė 
sistema, ir laikosi nuomonės, kad šie reglamentai turėtų apimti gebėjimų stiprinimą; 
ragina Komisiją ir valstybes nares skirti papildomų lėšų ir išteklių ES institucijų 
kibernetiniam saugumui, siekiant spręsti problemas, susijusias su nuolat kintančia 
grėsmių padėtimi;

79. laukia Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos dėl kibernetinio saugumo audito, 
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kurią tikimasi pateikti 2022 m. pradžioje;

80. ragina visas ES institucijas didinti savo darbuotojų informuotumą rengiant tinkamus 
mokymus ir gaires, siekiant sumažinti kibernetinę ir nekibernetinę saugumo riziką ir su 
ja kovoti; ragina rengti privalomus ir reguliarius saugumo mokymus visiems 
darbuotojams ir EP nariams;

81. pabrėžia, kad reikia nustatyti tinkamas krizių valdymo procedūras, taikomas 
manipuliavimo informacija atvejais, įskaitant įspėjimo sistemas tarp administracinių 
lygmenų ir sektorių, siekiant užtikrinti tarpusavio informacijos teikimą ir užkirsti kelią 
manipuliavimo informacija plitimui; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina ankstyvojo 
perspėjimo sistemą (RAS) ir ankstyvojo perspėjimo procedūrą, nustatytą prieš 2019 m. 
Europos Parlamento rinkimus, ir Komisijos bei Parlamento administracijose taikomas 
procedūras, kuriomis siekiama įspėti apie galimus atvejus, darančius poveikį 
institucijoms ar ES demokratiniams procesams; prašo ES administracijos toliau svarstyti 
bendrą priemonių rinkinį, kuris turėtų būti aktyvuotas RAS įspėjimo atveju;

Kišimasis verbuojant elitą, per nacionalines diasporas ir universitetus

82. smerkia visų rūšių elito verbavimą ir aukštų valstybės tarnautojų bei buvusių ES 
politikų įtraukimo metodą, kurį naudoja užsienio įmonės, turinčios ryšių su 
vyriausybėmis, aktyviai dalyvaujančiomis prieš ES nukreiptuose kišimosi veiksmuose, 
ir apgailestauja, kad trūksta priemonių ir jų įgyvendinimo užtikrinimo, kurių reikia 
siekiant užkirsti kelią tokiai praktikai; mano, kad turėtų būti griežtai draudžiama, 
pažeidžiant ES ir jos valstybių narių strateginius interesus, atskleisti konfidencialią 
informaciją, įgytą vykdant viešuosius įgaliojimus arba einant valstybės tarnautojų 
pareigas;

83. ragina Komisiją skatinti ir koordinuoti veiksmus, kuriais kovojama su elitinio 
verbavimu, pvz., kad pareigas baigę eiti ES Komisijos nariai po vadinamojo atvėsimo 
laikotarpio turėtų papildomai teikti ataskaitas, ir kad būtų numatytos struktūrinės 
taisyklės ES lygmeniu;

84. yra susirūpinęs dėl integruotų lobizmo strategijų, kuriomis derinami pramonės interesai 
ir užsienio šalių politiniai tikslai, ypač kai jos tarnauja autoritarinės valstybės 
interesams; todėl ragina ES institucijas reformuoti Skaidrumo registrą, be kita ko, 
nustatant griežtesnes skaidrumo taisykles, nustatant iš užsienio gaunamo finansavimo su 
ES susijusiai lobistinei veiklai atvejus ir užtikrinant duomenų įrašą, leidžiantį nustatyti 
iš užsienio vyriausybių gaunamą finansavimą; mano, kad Australijos užsienio valstybių 
įtakos skaidrumo programa yra sektinas geros praktikos pavyzdys;

85. ragina valstybes nares apsvarstyti galimybę sukurti užsienio valstybių įtakos 
registravimo sistemą ir sukurti vyriausybės administruojamą deklaruotos veiklos, kurią 
vykdo užsienio valstybė arba kuri vykdoma jos vardu, registrą, vadovaujantis kitų 
panašių pažiūrų demokratinių valstybių gerąja patirtimi;

86. yra susirūpinęs dėl užsienio autoritarinių valstybių pastangų kontroliuoti ES teritorijoje 
gyvenančias diasporas; atkreipia dėmesį į itin svarbų vaidmenį, kurį atlieka Kinijos 
jungtinis frontas, kuris yra padalinys, tiesiogiai atskaitingas Kinijos komunistų partijos 
centriniam komitetui ir kuriam pavesta koordinuoti Kinijos išorės kišimosi strategiją 
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griežtai kontroliuojant Kinijos piliečius ir Kinijos įmones užsienyje; atkreipia dėmesį į 
Australijos ir Naujosios Zelandijos patirtį sprendžiant su Jungtiniu frontu susijusius 
klausimus;

87. pabrėžia, kad Kremliaus pastangos įgyvendinti vadinamąją tėvynainių politiką, ypač 
Baltijos valstybėse ir rytinėse kaimyninėse šalyse, yra Putino režimo geopolitinės 
strategijos, kuria siekiama suskaldyti ES visuomenes, dalis, kartu įgyvendinant „rusų 
pasaulio“ koncepciją, kuria siekiama pateisinti režimo ekspansinius veiksmus;

88. yra sunerimęs dėl ekstrateritorinės prievartos priemonių taikymo, kuris remiasi naujuoju 
Kinijos nacionalinio saugumo įstatymu, taip pat dėl ekstradicijos susitarimų, kuriuos 
Kinija sudaro su kitomis šalimis, dėl kurių Kinija gali imtis plataus masto atgrasomųjų 
veiksmų prieš kritiškai nusiteikusius ne Kinijos piliečius, pvz., neseniai iškelta byla 
prieš du Danijos parlamento narius;

89. yra susirūpinęs dėl daugelio Europos universitetų, mokyklų ir kultūros centrų, 
bendradarbiaujančių su Kinijos subjektais, įskaitant Konfucijaus institutus, sudaro 
sąlygas vogti mokslines žinias ir griežtai kontroliuoti visas su Kinija susijusias temas 
mokslinių tyrimų ir mokymo srityje, taip pažeidžiant konstitucinę akademinės laisvės ir 
autonomijos apsaugą, taip pat dėl su Kinija susijusių kultūrinių veiklų pasirinkimo; ypač 
apgailestauja dėl Nanto muziejaus priimto sprendimo 2020 m. atšaukti parodą apie 
Čingis Chaną po to, kai Kinija padarė didžiulį spaudimą, kad tokia paroda nebūtų 
rengiama9;

90. smerkia Vengrijos vyriausybės sprendimą atidaryti Fudano universiteto filialą ir tuo pat 
metu uždaryti Vidurio Europos universitetą Budapešte; yra susirūpinęs dėl didėjančios 
Europos universitetų finansinės priklausomybės nuo Kinijos ir ragina Komisiją ir 
valstybes nares užtikrinti tinkamus biudžeto asignavimus Europos universitetams; 
ragina Komisiją pasiūlyti teisės aktus, kuriais būtų didinamas universitetų finansavimo 
skaidrumas, pvz., įvedant privalomą gaunamų piniginių aukų deklaravimą;

91. yra susirūpinęs dėl didėjančio visame pasaulyje, ypač Europoje, įsteigtų Konfucijaus 
institutų, kurie yra glaudžiai susiję su Kinijos valstybe, skaičiaus; pažymi, kad 2020 m. 
Konfucijaus institutai pakeitė savo pavadinimą ir dabar yra vadinami Kalbų mokymosi 
ir bendradarbiavimo centrais; atkreipia dėmesį į tai, kad Konfucijaus institutas neturi 
teisinio statuso; ragina valstybes nares ir Komisiją remti nepriklausomus kinų kalbos
kursus nedalyvaujant Kinijos komunistų partijai ir Kinijos valstybei; mano, kad neseniai 
įsteigtas Nacionalinis Kinijos centras Švedijoje galėtų būti svarbus faktorius, 
suteikiantis kontekstą Konfucijaus institutų veiksmams ir ryšiams;

92. be to, mano, kad Konfucijaus institutai veikia kaip Kinijos ekonominių interesų, Kinijos 
žvalgybos tarnybų ir šnipų verbavimo lobistinė platforma; primena, kad daugelis 
universitetų nusprendė nutraukti bendradarbiavimą su Konfucijaus institutais dėl 
Kinijos šnipinėjimo ir kišimosi rizikos, kaip tai padarė universitetai Diuseldorfe 
2016 m. , 2019 m. Briuselyje (Vrije Universiteit Brussel ir Université Libre de 
Bruxelles) ir 2020 m. Hamburge, taip pat visi Švedijos universitetai;

93. atkreipia dėmesį į tai, kad užsienio šalių kišimasis gali būti vykdomas ir darant įtaką 

                                               
9 https://www.chateaunantes.fr/expositions/fils-du-ciel-et-des-steppes/
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religiniams institutams, pvz., Rusijos įtaką stačiatikių bažnyčiose, ypač Serbijoje ir 
Juodkalnijoje, įskaitant sėjamą susiskaldymą tarp vietos gyventojų, šališką istorijos 
interpretavimą ir prieš ES nukreiptą darbotvarkę, taip pat Turkijos įtaką per mečetes 
Prancūzijoje ir Vokietijoje; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti geresnį 
koordinavimą siekiant apsaugoti religinius institutus nuo užsienio subjektų kišimosi;

Atgrasymas ir kolektyvinės sankcijos

94. mano, kad neseniai ES nustatyti sankcijų režimai, pvz., ribojamosios priemonės prieš 
kibernetinius išpuolius, keliančius grėsmę Sąjungai ir jos valstybėms narėms10, ir ES 
visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas11, patvirtinti atitinkamai 
2019 m. gegužės 17 d. ir 2020 m. gruodžio 7 d., sukūrė pridėtinę vertę, suteikdami ES 
vertingų atgrasomųjų priemonių; primena, kad kibernetinių išpuolių ir sankcijų už 
žmogaus teisių pažeidimus režimai buvo naudojami du kartus – atitinkamai 2020 ir 
2021 m.;

95. ragina ES ir jos valstybes nares imtis tolesnių kovos su dezinformacija ir hibridinėmis 
grėsmėmis priemonių, visapusiškai gerbiant žodžio ir informacijos laisves, be kita ko, 
nustatant sankcijų režimą pagal Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnį ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 215 straipsnį (ribojamosios priemonės) užsienio subjektų 
kišimosi srityje, įskaitant dezinformaciją, kurios, kiek įmanoma, turėtų būti nukreiptos į 
atsakingus už agresyvius veiksmus sprendimus priimančius asmenis ir institucijas; 
laikosi nuomonės, kad šalys, užsiimančios užsienio šalių kišimusi ir manipuliavimu 
informacija siekiant destabilizuoti padėtį ES, už savo sprendimus turėtų sumokėti kainą 
ir susilaukti ekonominių ir (arba) reputacijos ir (arba) diplomatinių pasekmių; ragina 
Komisiją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pateikti konkrečių pasiūlymų šiuo klausimu;

96. primygtinai reikalauja, kad sankcijų režimas, kuriuo siekiama išsaugoti Sutartyse 
apibrėžtus demokratinius procesus, žmogaus teises ir laisves, ypatingą dėmesį skirtų bet 
kokių taikomų sankcijų poveikiui pagrindinėms teisėms ir laisvėms, kad būtų laikomasi 
Pagrindinių teisių chartijos;

97. mano, kad nors šių hibridinių išpuolių pobūdis skiriasi, jų keliamas pavojus Europos 
Sąjungos vertybėms, pagrindiniams interesams, saugumui, nepriklausomumui ir 
vientisumui, taip pat demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir tarptautinės 
teisės principų įtvirtinimui ir rėmimui gali būti didelis tiek išpuolių masto, tiek jų 
pobūdžio ar bendro poveikio požiūriu; mano, kad reikia atlikti išsamesnę atskirų 
dezinformacijos ir hibridinių grėsmių ir veiksmų, kuriems netaikoma jau esamų 
sankcijų už kibernetinius išpuolius tvarka, pobūdžio ir poveikio analizę, kad būtų 
galima suskirstyti išpuolius į kategorijas ir nustatyti tuos, kurie nenusipelno ES atsako;

98. atkreipia dėmesį į tai, kad tarptautiniu mastu stiprėja suvokimas, jog tam tikri užsienio 
subjektų kišimosi veiksmai stipriai paveikia demokratinius procesus ir daro įtaką 
naudojimuisi teisėmis ar pareigomis; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į 2018 m. priimtus 
Australijos nacionalinio saugumo teisės akto (šnipinėjimo ir užsienio šalių kišimosi) 
įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama kriminalizuoti slaptą ir apgaulingą užsienio 

                                               
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A129I%3ATOC
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC
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subjektų veiklą, kuria siekiama kištis į politinius ar vyriausybinius procesus, daryti 
poveikį teisėms ar pareigoms arba remti užsienio vyriausybės žvalgybos veiklą, 
sukuriant naujus teisės pažeidimus, pvz., tyčinį užsienio šalių kišimąsi;

99. supranta, kad pagal ES sutarties 21 straipsnio 3 dalį Sąjunga turi užtikrinti įvairių savo 
išorės veiksmų sričių, taip pat šių ir kitų politikos sričių, kaip apibrėžta Sutartyse, 
nuoseklumą; šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į tai, kad užsienio šalių kišimasis, pvz., 
užsienio teroristų kovotojų ir grupuočių, turinčių įtakos ES likusiems asmenims, 
keliama grėsmė, taip pat buvo sprendžiamas 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu12;

100. pabrėžia, kad, siekiant sustiprinti sankcijų poveikį, jos turėtų būti taikomos kolektyviai, 
koordinuojant veiksmus su panašiai mąstančiais partneriais, taip pat atsižvelgiant į kitų 
rūšių reagavimą į išpuolius, galbūt įtraukiant tarptautines organizacijas ir įforminant jas 
tarptautiniu susitarimu; visų pirma atkreipia dėmesį į 2021 m. birželio 14 d. NATO 
susitikimo komunikatą, kuriame buvo dar kartą patvirtinta, kad sprendimą, kada 
kibernetinis išpuolis paskatins taikyti NATO sutarties 5 straipsnį, Šiaurės Atlanto 
Taryba priims kiekvienu konkrečiu atveju ir kad didelės piktavališkos kumuliacinės 
kibernetinės veiklos poveikis tam tikromis aplinkybėmis galėtų būti laikomas ginkluotu 
išpuoliu13;

Pasaulinis bendradarbiavimas ir daugiašališkumas

101. pripažįsta, kad daugelis demokratinių šalių visame pasaulyje susiduria su panašiomis 
destabilizavimo operacijomis, kurias vykdo autoritarinės užsienio valstybės;

102. pabrėžia, kad, siekiant nustatyti tarptautines normas ir principus, būtinas visuotinis 
panašių pažiūrų šalių bendradarbiavimas šiais itin svarbiais klausimais, t. y. partnerystė, 
grindžiama bendru supratimu ir bendromis apibrėžtimis;

103. mano, kad, remdamiesi bendru informuotumu apie padėtį, panašių pažiūrų partneriai 
turėtų keistis geriausia patirtimi ir nustatyti bendrus atsakomuosius veiksmus, įskaitant 
kolektyvines sankcijas;

104. ragina ES ir jos valstybes nares apsvarstyti tinkamus tarptautinius formatus, kurie 
sudarytų sąlygas puoselėti panašių pažiūrų partnerių partnerystę ir bendradarbiavimą;

105. palankiai vertina 2021 m. birželio 14 d. NATO pareiškimą, kuriame pripažįstama, jog 
didėja iššūkis, kurį kelia kibernetinės, hibridinės ir kitos asimetrinės grėsmės, įskaitant 
dezinformacijos kampanijas, ir piktavališkas vis sudėtingesnių besiformuojančių ir 
perversminių technologijų naudojimas;

106. palankiai vertina iniciatyvas, kurių jau imtasi, ypač administraciniu lygmeniu, siekiant 
tikruoju laiku dalytis žiniomis apie hibridinių išpuolių, įskaitant dezinformacijos 
operacijas, būklę, pvz., Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) sukurtą skubaus 
įspėjimo sistemą, iš dalies atvirą panašiai mąstančioms trečiosioms šalims, G7 sukurtą 

                                               
12 OL L 88, 2017 3 31, p. 6.
13 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm
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greitojo reagavimo mechanizmą ir NATO jungtinį žvalgybos ir saugumo padalinį;

107. pabrėžia, kad pasaulinis bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas bendrais projektais, 
įtraukiant tarptautines organizacijas, pvz., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizaciją ir UNESCO, ir stiprinant demokratinius pajėgumus tose šalyse, kurios 
susiduria su panašiomis hibridinėmis grėsmėmis iš užsienio; ragina ES įsteigti Europos 
demokratinės žiniasklaidos fondą nepriklausomai žurnalistikai Europos kaimyninėse 
šalyse remti;

108. pabrėžia strateginių šalių, pvz., ES rytinių ir pietinių kaimyninių šalių ir Vakarų 
Balkanų šalių, svarbą, nes Rusija bando pasinaudoti šiomis šalimis kaip manipuliavimo 
informacija ir hibridinio karo laboratorija; mano, kad ES veiksmai gali būti vykdomi 
finansuojant projektus, kuriais siekiama užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir 
bendradarbiavimą žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo srityje; atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikia stiprinti EIVT pajėgumus šioje srityje;

109. ragina Parlamentą imtis vadovaujamo vaidmens skatinant keitimąsi informacija ir 
aptarti geriausios praktikos pavyzdžius su parlamentais partneriais visame pasaulyje, 
naudojantis plačiu tarpparlamentinių delegacijų tinklu, taip pat demokratijos 
iniciatyvomis ir paramos veikla, kurią koordinuoja Paramos demokratijai ir rinkimų 
koordinavimo grupė;

110. ragina EIVT stiprinti ES delegacijų trečiosiose šalyse vaidmenį siekiant sustiprinti jų 
gebėjimą demaskuoti užsienio valstybių subjektų skleidžiamas dezinformacijos 
kampanijas, kurios kelia grėsmę demokratinėms vertybėms;

111. ragina spręsti piktavališko užsienio kišimosi klausimą būsimame naujame ES 
strateginiame kelrodyje;

°

° °

112. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendra informacija

Kai 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamentas nusprendė įsteigti Specialųjį komitetą 
užsienio šalių kišimosi, įskaitant dezinformaciją, klausimais, jis jam pavedė nustatyti ilgalaikį 
požiūrį į užsienio šalių kišimosi į ES ir jos valstybių narių demokratines institucijas ir 
procesus įrodymų nagrinėjimą.

Praėjus vieneriems metams po steigiamojo komiteto posėdžio 2020 m. rugsėjo 23 d. ir 
remdamasis daugybe įvairių ekspertų bei specialistų parodymų, pranešėjas jau gali nustatyti 
daugybės agresyvaus kišimosi operacijų, kurių prieš ES ėmėsi ir kurias finansavo užsienio 
subjektai, realios padėties, mąsto ir sudėtingumo įvairovę. Pranešėjas, kalbėdamas apie 
susirūpinimą, taip pat gali atkreipti dėmesį į prisitaikymo spartą, šio reiškinio svyravimus ir 
pagreitį – per vos vienus metus pasitelkiant naujus dalyvius, naujus naratyvus ir naujas 
priemones.

Nuo naujo masto dezinformacijos kampanijų, susijusių su COVID-19, iki kibernetinių 
išpuolių prieš valdžios institucijas, įskaitant visuomenės sveikatos infrastruktūrą, nuo kišimosi 
strategijų, apimančių elito verbavimą ir lobizmą pramonės srityje, iki paslėpto politinės 
veiklos finansavimo, nuo akademinių ir kultūrinių centrų kontrolės iki nacionalinių diasporų 
panaudojimo, mūsų komitetas analizuoja daugialypį ir dinamišką šio naujo tipo karo, kurio 
tikslas – pakenkti mūsų Europos demokratinės visuomenės socialinei sanglaudai ir tarpusavio 
pasitikėjimui, aspektą.

Laimei, komitetas taip pat pastebėjo, kad padidėjo informuotumas šiais itin svarbiais 
klausimais, įskaitant bendrą supratimą, kad ES ir jos valstybės narės turėtų skubiai parengti 
visavertę atsparumo politiką ir atgrasymo priemones, pagrįstas visos visuomenės požiūriu, 
kad jos galėtų kovoti su visų rūšių hibridinėmis grėsmėmis ir išpuoliais ir taip apsaugoti tvarų 
demokratijos veikimą.

ES atsparumo didinimas pasitelkiant informuotumą apie padėtį, gebėjimą naudotis 
žiniasklaidos priemonėmis ir švietimą

Akivaizdu, kad pagrindinis tvirtos gynybos nuo užsienio šalių kišimosi pagrindas yra 
informuotumas apie padėtį. Norėdami tai pasiekti, turime atlikti du svarbius veiksmus: pirma, 
turime stebėti, nustatyti ir analizuoti skirtingo pobūdžio kišimosi išpuolius, kad visapusiškai 
suprastume grėsmę; antra, turime užtikrinti, kad visi, kas turi žinoti, sužinotų apie šią analizę.

Turime daug tyrėjų, pilietinės visuomenės organizacijų, žurnalistų ir nacionalinių ar Europos 
institucijų darbuotojų, kurie atlieka puikų darbą tiriant grėsmę. Daugelį jų sutikome INGE 
komitete. Europos lygmeniu pranešėjas ypač palankiai vertina EIVT strateginės 
komunikacijos darbo grupių darbą. Tačiau turime šį darbą toliau tobulinti. Negalime sutikti, 
kad vis dar nėra darbo grupės, kuri stebėtų kišimąsi iš Kinijos.

Taip pat turime užtikrinti, kad įžvalgos pasektų platesnę auditoriją. Svarbūs tiek tiksliniai 
mokymai asmenims, kurių pareigos jautrios užsienio šalių kišimuisi, tiek bendros 
informuotumo didinimo kampanijos. Šiomis aplinkybėmis švietimas žiniasklaidos ir 
skaitmeninio raštingumo srityse yra itin svarbus, kad piliečiai galėtų geriau suprasti ir įvertinti 
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informaciją, su kuria jie susiduria:

Žurnalistams tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant sveiką diskusijų aplinką. Deja, jie 
patyrė finansinių nuostolių dėl skaitmeninimo, ypač kai atrodo, jog reklamos sistemos 
pirmenybę teikia emociniam turiniui, įtraukiant nuomones ir dezinformaciją, o ne kokybiškai 
žurnalistikai. Be to, pavieniai žurnalistai dažnai tampa priekabiavimo ir organizuotų 
grasinimų aukomis, kai nagrinėja opias temas. Kadangi svarbu ginti kokybiškos žiniasklaidos 
nepriklausomumą, taip pat svarbu ištirti būdus, kaip finansiškai remti naujienų tarnybas ir 
žurnalistus ir kaip juos apsaugoti nuo priekabiavimo;

Užsienio šalių kišimasis naudojantis interneto platformomis

Akivaizdu, kad dabartinė informacijos sklaidos įvairiose platformose sistema sukuria iškreiptą 
internetinę aplinką, kurioje klesti dezinformacija ir kito pobūdžio manipuliavimas 
informacija. Pranešimai apie neskelbtinų duomenų nutekinimą ir pardavimą, algoritmus, 
kuriais skatinamas radikalizuojantis turinys, ir platformas, kurios užsimerkia prieš 
akivaizdžius teisės aktų ar jų pačių skelbiamų nuostatų ir sąlygų pažeidimus, yra tokie dažni, 
kad mes jau beveik prie jų pripratome ir mūsų jie nebetrikdo. Reikia tai sustabdyti.

Nuolatinės diskusijos su ekspertais mus įtikino, kad dabartinis savireguliavimo metodas 
neveikia ir jį reikia pakeisti privalomomis taisyklėmis. Negalime leisti, kad užsienio subjektai 
galėtų laisvai manipuliuoti mūsų per platformas internetu gaunamu turiniu arba taip 
netinkamai naudotų reklamos sistemas, kad reklamuotojai netyčia prisidėtų prie jų 
finansavimo. Taip pat negalime taikstytis su tuo, kad platformoms leidžiama nieko nedaryti 
be jokių pasekmių.

Žinoma, padaryta daug patobulinimų tiek pačių platformų iniciatyva, tiek taikant tokias 
viešąsias priemones kaip praktikos kodeksas. Tačiau, nesant prasmingo skaidrumo, 
neįmanoma patiems susidaryti vaizdą apie šių veiksmų poveikį. Taip pat labai svarbu, kad 
praktikos kodekse, kuris pagal savo pobūdį yra savanoriškas, būtų nustatytas veiksmingas 
vykdymo užtikrinimo mechanizmas ir kad jį papildytų griežti teisės aktai. Be to, stebina tai, 
kad daugelis prieš valstybių kišimąsi nukreiptos politikos priemonių taikomos tik anglų 
kalbos turiniui ar turiniui labai nedaugeliu kalbų. Negalime taikstytis su situacija, kai latvių, 
bulgarų, graikų ar net prancūzų ir vokiečių kalba kalbančių asmenų apsauga nuo 
manipuliavimo internete yra daug mažesnė nei anglų kalba kalbančių asmenų vien dėl to, kad 
tos platformos pirmenybę teikia turiniui anglų kalba.

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai ir strateginiai sektoriai

Ypatingos svarbos infrastruktūros objektai yra labai svarbūs ekonomikos ir visuomenės 
funkcionavimui. Siekiant geriau apsaugoti ypatingos svarbos sektorius, reikia suderintų ir 
bendrų pastangų visuose sektoriuose ir įvairiais lygmenimis – ES, nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmenimis. Nauja Komisijos direktyva, kuria siekiama didinti ypatingos svarbos 
subjektų atsparumą, yra svarbus atskaitos taškas. Tačiau pranešėjas mano, kad ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų sąrašas turėtų būti išplėstas įtraukiant žiniasklaidos ir rinkimų 
infrastruktūrą, atsižvelgiant į jų ypatingą svarbą užtikrinant ES ir jos valstybių narių veikimą, 
ir į tai, kad ateityje reikėtų suteikti lankstumo ir naujiems strateginiams sektoriams. Labai 
svarbu direktyvoje taikyti labai lankstų požiūrį, leidžiantį įtraukti skubius atnaujinimus ir 
pakeitimus.
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Be to, priklausomybė nuo užsienio investicijų ir užsienio technologijų tiekėjų ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų srityje kelia daug grėsmių savarankiškam šių infrastruktūrų 
veikimui. Todėl ES strateginio savarankiškumo ir skaitmeninio suverenumo siekis yra labai 
svarbus kovojant su šiomis grėsmėmis.

Užmaskuotas politinės veiklos finansavimas iš užsienio paramos teikėjų

Iš patikimų įrodymų matyti, kad užsienio subjektai aktyviai kišasi į Europos šalių 
demokratinius rinkimus ir referendumus, vykdydami paslėptas finansavimo operacijas 
kampanijų metu.

Dėl šių piktavališkų veiksmų kyla pavojus ES organizuojamų rinkimų sąžiningumui, nes dėl 
jų atsiranda nesąžininga partijų ir kandidatų konkurencija skiriant papildomų išteklių, kurie 
nėra įtraukti į oficialius rinkimų kampanijos pareiškimus, kai kurioms paprastai ES 
priešiškoms partijoms.

Remiantis 2020 m. Demokratijos stiprinimo aljanso ataskaita dėl paslėptų užsienio lėšų1, 
Rusija, Kinija ir kiti autoritariniai režimai per pastarąjį dešimtmetį jau daugiau kaip 300 mln. 
JAV dolerių panaudojo 33 šalyse, kad įsikištų į demokratinius procesus daugiau kaip 100 
kartų, o pusė šių atvejų susiję su Rusijos veiksmais Europoje.

Kai kurios iš šių operacijų net nėra neteisėtos: pasinaudojama daugeliu spragų, esančių tarp 
valstybių narių, kurių nacionalinių rinkimų įstatymų nuostatos, susijusios su politinės veiklos 
finansavimu, nėra suderintos ES lygmeniu.

Kibernetinis saugumas ir atsparumas kibernetiniams išpuoliams

Vis didėjantis paslaugų skaitmeninimas paskatino ypatingos svarbos infrastruktūros objektus 
dažniau remtis internetinėmis sistemomis, taip padidinant pažeidžiamumą kibernetiniams 
išpuoliams ir duomenų paviešinimui. Pastaraisiais metais padaugėjo kibernetinių išpuolių, 
kuriais taikytasi į tokius strateginius sektorius kaip Europos vaistų agentūra (EMA) ir 
Norvegijos parlamentas.

Suskaidyti pajėgumai ir gebėjimai, taip pat mažas žmogiškųjų ir finansinių išteklių kiekis 
rodo ES pažeidžiamumą kibernetinių išpuolių atžvilgiu. Valstybinės sienos kibernetinių atakų 
nesustabdo. Todėl būtina, kad ES skubiai investuotų į savo strateginius skaitmeninius 
pajėgumus ir gebėjimus skirdama papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių kibernetiniam 
saugumui, kartu užtikrindama, kad visose valstybėse narėse būtų pasiektas bendras aukštas 
kibernetinio saugumo lygis. 2020 m. ES kibernetinio saugumo strategija ir TIS 2 direktyva 
yra svarbūs pasiūlymai siekiant pagerinti ES kibernetinį saugumą, kuris ateityje bus 
sustiprintas Kibernetinio atsparumo aktu ir Kibernetinės gynybos politika.

Be to, šnipinėjimo programinės įrangos, pvz., „Pegasus“, klausimas turėtų būti greitai 
sprendžiamas stiprinant teisinę sistemą, kad šios programinės įrangos platintojai, naudotojai ir 
ja piktnaudžiaujantys asmenys prisiimtų atsakomybę.

ES institucijų apsauga

                                               
1 https://securingdemocracy.gmfus.org/covert-foreign-money/
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Kibernetinis saugumas turėtų būti didinamas ne tik visose valstybėse narėse, bet ir tarp ES 
institucijų. Neseniai į ES institucijas nukreipti kibernetiniai išpuoliai parodė, kad reikalingas 
tvirtas tarpinstitucinis bendradarbiavimas aptinkant, stebint ir dalijantis informacija 
kibernetinių išpuolių metu ir (arba) užkertant jiems kelią. Europos institucijos jau ėmėsi 
priemonių savo kibernetiniam saugumui stiprinti ir turi priemonių kibernetiniams išpuoliams 
koordinuoti ir juo nustatyti, pavyzdžiui, CERT-EU, ENISA ir būsimas Jungtinis kibernetinio 
saugumo padalinys.

Tačiau reikėtų nuveikti daugiau. Visų pirma reikėtų padidinti žmogiškuosius ir finansinius 
išteklius, kad būtų galima spręsti nuolat kintančios grėsmės aplinkos problemas. Antra, ES 
institucijos turėtų atlikti išsamią savo tarnybų ir tinklų peržiūrą, kad sumažintų saugumo 
riziką ir užtikrintų, kad institucijos, siekdamos užtikrinti savo saugumą, nebūtų priklausomos 
nuo užsienio technologijų. Galiausiai, siekiant sumažinti kibernetinę ir nekibernetinę saugumo 
riziką, turėtų būti užtikrintas visų darbuotojų informuotumo didinimas ir tinkamas mokymas 
bei konsultavimas.

Kišimasis verbuojant elitą, per nacionalines diasporas ir universitetus

Dar vienas užsienio šalių, norinčių kištis į ES veikimą, turimų priemonių rinkinys yra 
kišimasis per žmones.

Elito verbavimas arba įtraukimas, deja, plačiai paplitęs reiškinys, o žinomiausia jo forma –
užsienio valstybių kontroliuojamos bendrovių praktikuojamas buvusių aukšto lygio Europos 
politikų ir valstybės tarnautojų samdymas mainais už žinias, įgytas vykdant viešuosius 
įgaliojimus ar pareigas. Jų žinios, dažnai susijusios su konfidencialia informacija ir 
kontaktais, vėliau panaudojamos ES ir jos valstybių narių strateginių interesų nenaudai. Šios 
operacijos dažnai derinamos su pramonės lobistinėmis strategijomis, kuriose sujungiami 
ekonominiai ir politiniai tikslai.

Kita kišimosi per žmones forma – didėjanti užsienio valstybių agentų daroma įtaka 
universitetams, mokykloms, taip pat kultūros ir religiniams centrams ir galiausiai jų kontrolė, 
kai paliečiamos konkrečiai užsienio šaliai aktualios temos. Tai, kaip Konfucijaus institutai 
(naujai pavadinti „Kalbų mokymosi ir bendradarbiavimo centrais“) siekia kontroliuoti visų 
rūšių mokslinius tyrimus, mokymą ar net kultūrines parodas, susijusius su Kinija daugelyje 
Europos universitetų ir muziejų, yra puikus tokios praktikos pavyzdys. Šioje srityje aktyviai 
veikia ir kitos šalys, pavyzdžiui, Rusija per ortodoksų bažnyčias.

Šiai kišimosi formai labai naudingos pastangos kontroliuoti ES gyvenančią nacionalinę 
diasporą, nes tai yra potencialiai didžiulis svertas įvairiuose Europos visuomenės 
sluoksniuose. Šiomis pastangomis taip pat siekiama nutildyti užsienyje gyvenančius politinius 
oponentus.

Atgrasymas ir kolektyvinės sankcijos

ES ir jos valstybės narės turi nustatyti patikimas atgrasomąsias priemones. Iš tiesų šiuo metu 
ES ir jos valstybės narės neturi jokio specialaus sankcijų režimo, susijusio su užsienio 
valstybių kišimusi ir dezinformacijos kampanijomis, kurias organizuoja užsienio valstybių 
subjektai.

Pranešėjas supranta teisines problemas, kurių gali kilti nustatant tokį sankcijų režimą, 
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įskaitant poreikį tiksliai apibrėžti nusikaltimų elementus ir jų galimą bendrą poveikį, laikantis 
ES ir tarptautinių teisės aktų.

Vis dėlto pranešėjas mano, kad ES gali naudingai pasimokyti iš to, ką šioje srityje nuveikė kiti 
partneriai, pvz., Australija visų pirma apibrėždama „sąmoningą užsienio kišimąsi“ ir 
kriminalizuodama užsienio subjektų slaptą ir apgaulingą veiklą.

Pranešėjas taip pat mano, kad galime remtis tuo, kas jau yra padaryta ES lygmeniu, – tai visų 
pirma ribojamųjų priemonių prieš kibernetinius išpuolius, keliančius grėsmę Sąjungai ir jos 
valstybėms narėms, sistema, kuri pernai buvo du kartus pritaikyta.

Galiausiai pabrėžiame, kad reikia glaudžiai bendradarbiauti su mūsų tarptautiniais panašiai 
mąstančiais partneriais dėl bet kokio sankcijų režimo, siekiant kartu taikyti sankcijas, kad 
būtų padidintas jų veiksmingumas ir atgrasomasis poveikis.

Užsienio subjektai, atsakingi už agresyvaus kišimosi į demokratines valstybes operacijas, 
neturėtų manyti, kad jų rengiamos destabilizavimo kampanijos neturės jokių pasekmių.

Pasaulinis bendradarbiavimas ir daugiašališkumas

ES toli gražu nėra vienintelė demokratinė erdvė pasaulyje, kurioje užsienio subjektai vis 
dažniau imasi agresyvių kišimosi veiksmų. Tokios operacijos taip pat vykdomos daugelyje 
kitų šalių (kaip išsivysčiusiose, taip ir besivystančiose) iš Kinijos ar Rusijos ir kitų 
autoritarinių režimų, kurie visada siekia tų pačių tikslų: pakenkti demokratiniam veikimui 
siekiant įgyti įtakos.

Turime sutelkti panašių pažiūrų partnerius, kad šie klausimai būtų sprendžiami koordinuotai, 
remiantis demokratinių šalių partneryste.

Pirma, turime susitarti dėl bendrų apibrėžčių ir dalytis supratimu apie tai, kas šiuo metu yra 
aktualu, kad sutartume dėl tarptautinių normų ir standartų.

Reikėtų tiksliai ir bendrai atsakyti į šiuos klausimus: Kas yra agresyvus užsienio šalių 
kišimasis? Kaip teisiškai kvalifikuoti dezinformacijos ir manipuliavimo operacijas, 
organizuotas iš užsienio šalies? Kas leidžia šias grėsmes ir išpuolius laikyti nusikaltimais? 
Kokia kolektyvinių sankcijų sistema galėtų būti nustatyta?

Tuomet visuotinis bendradarbiavimas turėtų būti grindžiamas keitimusi geriausios praktikos 
pavyzdžiais ir konkrečių projektų valdymu. Europos Parlamentas, taip pat ES delegacijos 
trečiosiose šalyse, per savo platų tarpparlamentinių forumų tinklą atliktų pagrindinį vaidmenį 
šioje srityje.

Darbo metodai

Neatsižvelgiant į mūsų politinį požiūrį į įvairius teisės aktų aspektus ir mūsų politinių pažiūrų 
spektrą, mes, kaip INGE nariai, esame vieningi ir manome, kad mūsų demokratija turi tvirtai 
pasipriešinti mėginimams kištis iš užsienio šalių. Dėl šios priežasties savo darbą minėtame 
komitete grindėme glaudžiu frakcijų bendradarbiavimu. Koordinatoriai kartu su pirmininku 
nusprendė, kuriuos ekspertus pakviesti ir kuriuos tyrimus užsakyti. Kaip pranešėjas, 
atlikdamas parengiamąjį darbą, reguliariai konsultavausi su šešėliniais pranešėjais.
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Pagal temas galima atskirti diagnozavimo etapą nuo į sprendimą orientuoto etapo. Pirmajame 
etape pakvietėme ekspertus, kurie galėtų mums padėti suprasti visų rūšių grėsmes ir metodus. 
Remdamiesi įgaliojimais, surengėme keletą klausymų apie kišimąsi į viešąją ir privačiąją 
sferą ir įvairių užsienio subjektų metodų tyrimus. Laipsniškai orientuodamasis į sprendimus, 
INGE komitetas daugiausia dėmesio skyrė tam, kad būtų nustatytos galimos priemonės ir 
strategijos, kaip užkirsti kelią nustatytoms problemoms ir jas spręsti.

Be to, INGE komitetas užsakė šešis tyrimus ir pakvietė autorius pristatyti savo išvadas. Dėl 
sanitarinės padėties, susijusios su COVID-19 pandemija, per pirmuosius du INGE gyvavimo 
pusmečius negalėjome rengti jokių misijų. Tačiau tuo metu, kai buvo rengiamas šis 
dokumentas, INGE nariai buvo ką tik grįžę iš pirmosios sėkmingos misijos į Europos 
Sąjungos kibernetinio saugumo agentūrą (ENISA) Atėnuose (Graikija). Planuojamos dar trys 
misijos: į Taipėjų, Paryžių ir Vašingtoną.

Siekdami parengti rekomendacijas, parengėme du klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu. 
2021 m. liepos mėn. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio paklausėme, kaip jis ketina spręsti 
EIVT strateginės komunikacijos darbo grupių išteklių ir įgaliojimų trūkumo ir tinkamų 
sankcijų užsienio subjektams, dalyvaujantiems kišimosi veiksmuose, stygiaus problemas. 
2021 m. spalio mėn. paklausėme Komisijos pirmininko pavaduotojos Věros Jourovį, kaip ji 
planuoja užtikrinti, kad dėl nepakankamo įvairių sektorių ir politikos lygmenų koordinavimo 
nepadidėtų užsienio kišimasis, ir kaip pagerinti algoritmų skaidrumą ir remti gebėjimą 
naudotis žiniasklaidos priemonėmis.

Viena iš pagrindinių mūsų išvadų buvo bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija tiek 
pasauliniu mastu, tiek tarp valdymo lygmenų ir įvairių ES sektorių, svarba. Todėl nuo pat 
pradžių į savo posėdžius pakvietėme kitus su užsienio šalių kišimusi susijusius komitetus ir 
delegacijas. Šių giminingų organų patirtis praturtino diskusijas su kviestiniais svečiais ir 
užtikrino, kad klausymų įžvalgos būtų aktualios nuolatiniuose komitetuose, kurie dirba su 
atitinkamais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų.

Vienas iš svarbiausių renginių bus tarpparlamentinis susitikimas, kurį surengsime 2021 m. 
lapkričio mėn. Šis ES šalių parlamentų narių ir atrinktos panašių pažiūrų pasaulinių partnerių 
grupės susitikimas bus labai svarbi galimybė mokytis vieniems iš kitų ir aptarti bendrus 
uždavinius ir sprendimus.

Rengdamas šį pranešimą pranešėjas parengė keturis darbo dokumentus: dėl užsienio šalių 
kišimosi į Europos Sąjungą padėties, įskaitant dezinformaciją, dėl paslėpto užsienio paramos 
teikėjų politinei veiklai skirto finansavimo, dėl užsienio kišimosi naudojantis interneto 
platformomis ir dėl ES atsparumo hibridinėms grėsmėms didinimo.

Be visų minėtų oficialių susitikimų, pranešėjas surinko žinių rengdamas susitikimus, 
dalyvaudamas konferencijose ir išsamiai skaitydamas tyrimus bei naujienų straipsnius.

Bendradarbiavimas su kitomis Europos Parlamento padaliniais ir ES įstaigomis

Atsižvelgdama į tai, kad mūsų įgaliojimai yra tarpsektorinio pobūdžio, INGE komitetas 
pakvietė ir aptarė įvairius užsienio subjektų kišimosi aspektus su penkiais Komisijos nariais:

• Vĕra Jourová, už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja,
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• Margaritis Schinas, už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas pirmininko 
pavaduotojas,

• Josep Borrell, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis 
įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai,

• Thierry Breton, už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys, ir

• Margrethe Vestager, už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą ir konkurenciją 
atsakinga Europos Komisijos vykdomoji pirmininko pavaduotoja.

Taip pat surengėme keletą diskusijų su Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos 
darbuotojais ir specialų susitikimą, surengtą kartu su CONT komitetu, su Europos Audito 
Rūmais dėl jų parengtos Specialiosios ataskaitos Nr. 09/2021: „Dezinformacija, daranti 
poveikį ES: pažabota, bet neįveikta“.

INGE specialusis komitetas taip pat parengė bendradarbiavimo planą su keliais EP komitetais, 
su kuriais jis dalijasi tam tikra kompetencija. Iki šiol INGE specialusis komitetas įtraukė 
vienuolika komitetų ir vienuolika delegacijų.

Nepriklausomas tyrimas

Specialusis užsienio subjektų kišimosi į visus demokratinius procesus ES, įskaitant 
dezinformaciją, komitetas paprašė išorės ekspertų atlikti tyrimus šiais komiteto vykdomam 
darbui svarbiais klausimais:

• dezinformacija – nustatymas ir sprendimai, įskaitant platformų reguliavimą,

• finansavimas – nustatymas ir sprendimai,

• infrastruktūros,

• geriausia patirtis visoje visuomenėje kovojant su hibridinėmis grėsmėmis,

• dezinformacijos kampanijų poveikis migrantams, LGBTI atstovams ir mažumų 
grupėms,

• patirtis, įgyta autoritarinių režimų piktnaudžiavimo atvejais.

Klausymų su išorės ekspertais apžvalga

Teminiai klausymai

• Hibridinės grėsmės, dezinformacija ir poliarizacija. Institucinė apžvalga, 2020 m. 
rugsėjo 24 d.

• Kišimosi į rinkimus, politinių partijų finansavimo ir socialinės žiniasklaidos 
platformų apžvalga, 2020 m. spalio 2 d.

• Užsienio šalių kišimosi žala suverenitetui. Mūsų Rytų kaimynų pavyzdys, 2020 m. 
spalio 21 d.
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• Užsienio šalių kišimasis į viešąją erdvę. Faktų tikrinimas, socialinės žiniasklaidos 
platformos ir jų naudojimas dezinformacijai ir užsienio šalių kišimuisi bei 
atsparumo didinimas, 2020 m. spalio 26 d. ir 2020 m. lapkričio 9 d.

• Užsienio kišimasis į politinę erdvę. Užsienio šalių kišimasis rinkimų procesų metu, 
be kita ko, vykdant kibernetinius išpuolius, nutekinant duomenis ir imantis 
piktavališkos komunikacijos, 2020 m. lapkričio 12 d.:

• Užsienio kišimasis į politinę erdvę. Politinis finansavimas naudojantis teisėtų arba 
neteisėtų formų kanalais ir abejotini rėmėjai, finansuojami trečiųjų šalių šaltinių, 
2020 m. gruodžio 2 d.

• Žurnalistika versus propaganda, 2020 m. gruodžio 11 d.

• Galimos trečiųjų šalių kišimosi grėsmės geopolitiniame kontekste, 2021 m. sausio 
25 d. ir 2021 m. vasario 1 d.

• Strateginė komunikacija siekiant kovoti su užsienio šalių kišimusi, 2021 m. vasario 
22 d.

• Kaip užtikrinti didesnį politinių partijų ir kampanijų finansavimo skaidrumą. 
Kokių taisyklių reikia ES?, 2021 m. vasario 23 d.,

• Demokratija internete. Kokia rizika? Kaip apsisaugoti?, 2021 m. kovo 17 d.

• Užsienio subjektų kišimasis finansuojant prieš teisę į abortus ES pasisakančias 
organizacijas, 2021 m. kovo 25 d.,

• Technologijų plėtra ir dezinformacijos reguliavimo metodai. Kišimasis 
pasitelkiant reklamą, 2021 m. balandžio 13 d.,

• Technologijų plėtra ir dezinformacijos reguliavimo metodai, 2021 m. balandžio 
15 d.,

• Keitimasis nuomonėmis su „Dossier Center“ steigėju Michailu Chodorkovskiu, 
2021 m. gegužės 10 d.,

• Klausymas dalyvaujant „Facebook“, „Twitter“ ir „Youtube“ tema „Socialinės 
žiniasklaidos platformų vaidmuo skleidžiant bei kuriant dezinformaciją ir siekiant 
aptikti dezinformaciją bei su ja kovoti“, 2021 m. gegužės 10 d.,

• Kaip istorija, kultūra ir švietimas gali padėti kovoti su dezinformacija, 2021 m. 
birželio 15 d.

• Dezinformacija ir diskriminacija, 2021 m. liepos 12 d.

• Europos demokratijos veiksmų planas, Skaitmeninių paslaugų aktas ir kiti ES 
dokumentai. Pasiūlymai, kaip apsaugoti demokratinius procesus ES nuo užsienio 
kišimosi ir tolesni veiksmai, 2021 m. rugsėjo 2 d.

• Sankcijos ir kolektyvinės atsakomosios priemonės, 2021 m. rugsėjo 2 d.
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Keitimasis nuomonėmis:

• Švietimo, žiniasklaidos ir kultūros vaidmuo kovojant su dezinformacija ir užsienio 
šalių kišimusi, 2021 m. rugsėjo 9 d.,

• Užsienio kišimasis ir Europos politikų ir institucijų šnipinėjimas, 2021 m. rugsėjo 
9 d.,

• ES institucijų saugumas. Atsakas augant kibernetinių išpuolių skaičiui, 2021 m. 
rugsėjo 9 d.,

• Užsienio kišimosi ir (arba) dezinformacijos, įskaitant duomenų rinką, ekonominė 
žala, 2021 m. spalio 14 d.
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