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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie obcych ingerencji we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej, 
w tym dezinformacji
(2020/2268(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 7, 
8, 11, 12, 39, 40, 47 i 52,

– uwzględniając Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w 
szczególności jej art. 8, 9, 10, 11, 13, 16 i 17, oraz Protokół do tej konwencji, w 
szczególności jego art. 3,

– uwzględniając wspólne komunikaty Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 5 grudnia 2018 pt. „Plan działania na 
rzecz zwalczania dezinformacji” (JOIN(2018)0036) i z dnia 14 czerwca 2019 r. pt. 
„Sprawozdanie z realizacji planu działania przeciwko dezinformacji” 
(JOIN(2019)0012),

– uwzględniając europejski plan działania na rzecz demokracji (COM(2020)0790),

– uwzględniając pakiet aktu prawnego o usługach cyfrowych,

– uwzględniając kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2018 r. oraz 
wytyczne w sprawie wzmocnienia kodeksu postępowania w zakresie dezinformacji z 
2021 r. (COM(2021)0262),

– uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 
9/2021 pt. „Dezinformacja w UE – pomimo podejmowanych wysiłków problem 
pozostaje nierozwiązany”,

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczący dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odporności podmiotów krytycznych 
(COM(2020)0829) oraz proponowany załącznik do dyrektywy,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 
19 marca 2019 r. ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii1 (rozporządzenie w sprawie monitorowania BIZ) oraz wydane w 
marcu 2020 r. wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie monitorowania BIZ 
(C(2020)1981),

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji oraz wysokiego przedstawiciela Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 16 grudnia 2020 r. pt. „Strategia 
UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę” (JOIN(2020)0018),

– uwzględniając wniosek Komisji z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczący dyrektywy 

                                               
1 Dz.U. L 79 I z 21.3.2019, s. 1.
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego 
poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 
2016/1148 (COM(2020)0823),

– uwzględniając opublikowany w marcu 2021 r. zestaw unijnych narzędzi służących 
ograniczeniu ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa w sieciach 5G,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 
17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. 
Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/20132,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania, 
kompetencji, składu liczbowego i długości kadencji Komisji Specjalnej ds. Obcych
Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym 
Dezinformacji, określającą jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji3, 
przyjętą zgodnie z art. 207 Regulaminu,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie 
Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji (A9-0000/2021),

A. mając na uwadze, że obce ingerencje stanowią poważne naruszenie powszechnych 
wartości i zasad, na których opiera się Unia, takich jak godność człowieka, wolność, 
równość, solidarność, poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, 
demokracja i praworządność;

B. mając na uwadze, że obce ingerencje, manipulacja informacjami i dezinformacja 
stanowią naruszenie podstawowych wolności wypowiedzi i informacji, zapisanych w 
art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i zagrażają tym wolnościom, a 
także procesom demokratycznym w UE i jej państwach członkowskich, np. organizacji 
wolnych i uczciwych wyborów;

C. mając na uwadze, że wszelkie przeciwdziałanie obcym ingerencjom i manipulacji 
informacjami samo musi respektować podstawowe wolności wypowiedzi i informacji;

D. mając na uwadze, że, jak wskazują dowody, działające w złych intencjach podmioty 
zagraniczne wykorzystują manipulowanie informacjami i inne metody w celu 
ingerowania w procesy demokratyczne w UE; mając na uwadze, że takie ataki 
dezinformują i wprowadzają w błąd obywateli, zwiększają polaryzację i dzielą 
społeczeństwo, pogarszają sytuację grup szczególnie wrażliwych, podważają rzetelność 
demokratycznych wyborów i referendów oraz rozbudzają brak zaufania do organów 
publicznych i demokracji;

E. mając na uwadze, że obce ingerencje przyjmują formę dezinformowania i zatajania 
informacji, lecz także manipulowania platformami mediów społecznościowych i 
systemami reklamowymi, cyberataków, operacji typu hack-and-leak, gróźb wobec 

                                               
2 Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 15.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0161. 



PR\1241458PL.docx 5/37 PE695.147v02-00

PL

dziennikarzy, badaczy, polityków i członków organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
oraz nękania takich osób, potajemnych darowizn i pożyczek na potrzeby politycznych 
partii, kampanii, organizacji i mediów, fałszywych lub popleczniczych mediów i 
organizacji, przejmowania i kooptacji elit, fałszywych profili w mediach 
społecznościowych, presji na autocenzurę, nadużywania narracji historycznych, 
religijnych i kulturowych, nacisków na instytucje edukacyjne i kulturalne, 
przejmowania kontroli nad infrastrukturą krytyczną, wywierania presji na 
cudzoziemców mieszkających w UE i szpiegostwa;

F. mając na uwadze, że obce ingerencje to sposób postępowania zagrażający wartościom, 
procedurom i procesom politycznym lub mogący wywierać na nie negatywny wpływ; 
mając na uwadze, że takie ingerencje mają charakter manipulacyjny oraz prowadzone są 
w sposób celowy i skoordynowany; mając na uwadze, że podmiotami 
odpowiedzialnymi za takie ingerencje, w tym ich poplecznikami działającymi na ich 
terytorium lub poza nim, mogą być podmioty państwowe lub niepaństwowe; mając na 
uwadze, że ze względu na wykorzystanie krajowych popleczników przez podmioty 
zagraniczne oraz na ich współpracę z krajowymi sojusznikami zatarciu ulega granica 
między ingerencją obcą a krajową;

G. mając na uwadze, że konieczne jest, aby partnerzy o podobnych poglądach ustalili 
wspólną definicję obcej ingerencji, aby ustanowić międzynarodowe normy i standardy;

Potrzeba skoordynowanej strategii UE przeciwko obcym ingerencjom 

H. mając na uwadze, że próby obcych ingerencji są coraz częstsze i coraz lepiej 
przygotowane;

I. mając na uwadze, że obowiązkiem UE i jej państw członkowskich jest obrona 
wszystkich obywateli przed próbami obcych ingerencji; mając na uwadze, że, jak się 
jednak wydaje, UE i jej państwom członkowskim brakuje odpowiednich i 
wystarczających środków umożliwiających im lepsze zapobieganie takim zagrożeniom, 
ich wykrywanie i przeciwdziałanie im;

J. mając na uwadze, że wśród wielu decydentów oraz obywateli w ogóle panuje ogólny 
brak świadomości, jaka jest rzeczywista sytuacja pod tym względem, co może w sposób 
niezamierzony przyczyniać się do powstawania kolejnych podatności;

K. mając na uwadze, że monitorowanie przez organy instytucjonalne i niezależnych 
weryfikatorów informacji stanu obcych ingerencji w czasie rzeczywistym ma 
zasadnicze znaczenie dla możliwości podjęcia właściwych działań, nie tylko w celu 
podania informacji o trwających atakach, lecz także przeciwdziałania im;

L. mając na uwadze, że odporność obywateli UE na obce ingerencje i manipulowanie 
informacjami wymaga długoterminowego podejścia obejmującego całość 
społeczeństwa;

M. mając na uwadze, że niezbędna jest współpraca i koordynacja między szczeblami 
administracji i sektorami w celu identyfikowania podatności, wykrywania ataków i 
naprawiania ich skutków;

Budowanie odporności UE przez orientację sytuacyjną, umiejętność korzystania z mediów i 
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edukację

N. mając na uwadze, że orientacja sytuacyjna to pierwszy krok w kierunku 
przeciwdziałania manipulowaniu informacjami i ingerencjom;

O. mając na uwadze, że odznaczające się wysoką jakością, finansowane w zrównoważony 
sposób i niezależne media informacyjne i profesjonalne dziennikarstwo mają zasadnicze 
znaczenie dla wolności i pluralizmu mediów oraz praworządności, a zatem stanowią 
podporę demokracji; mając na uwadze, że w erze cyfrowej profesjonalne media i 
tradycyjne dziennikarstwo, jako wysokiej jakości źródła informacji, stają przed 
wyzwaniami; mając na uwadze, że mimo wszystkich postępów w poprawianiu 
orientacji sytuacyjnej wiele osób, w tym decydentów i urzędników aktywnych w 
obszarach mogącymi być celem ingerencji, nadal nie ma świadomości ryzyka 
związanego z obcymi ingerencjami i sposobów ich unikania;

P. mając na uwadze, że do celów analizy obcych ingerencji poszczególne zainteresowane 
strony i instytucje stosują różne metody i definicje – wszystkie o różnych stopniach 
kompleksowości, a także mając na uwadze, że te różnice mogą mieć niekorzystny 
wpływ na prowadzenie porównywalnego monitorowania, analizy i oceny poziomu 
zagrożenia, przez co wspólne działanie jest utrudnione;

Q. mając na uwadze, że adekwatny opis problemu wymaga uzupełnienia terminologii 
skupiającej się na treści, takiej jak fałszywe informacje i dezinformacja, o terminologię 
odnoszącą się do zachowań;

R. mając na uwadze, że szkolenie w zakresie umiejętności korzystania z mediów i 
umiejętności cyfrowych oraz podnoszenie świadomości to ważne narzędzia zwiększania
odporności obywateli na próby ingerencji w przestrzeni informacyjnej;

S. mając na uwadze, że manipulowanie informacjami może przyjmować wiele form, 
takich jak rozpowszechnianie dezinformacji, zniekształcanie faktów i opinii, zatajanie 
niektórych informacji lub opinii, prezentowanie informacji bez kontekstu, 
propagowanie pewnych opinii kosztem innych oraz nękanie w celu uciszenia;

T. mając na uwadze, że każdy segment społeczeństwa i każda osoba mają do odegrania 
ważną rolę polegającą na powstrzymywaniu rozpowszechniania dezinformacji i 
ostrzeganiu zagrożonych osób w swoim otoczeniu;

U. mając na uwadze, że kiedy zaczyna być rozpowszechniana dezinformacja, ważne jest 
posiadanie łatwego dostępu do informacji opartych na faktach;

V. mając na uwadze, że szybkie wykrywanie prób manipulowania infosferą jest niezbędne 
dla przeciwdziałania im;

W. mając na uwadze, że dezinformacji sprzyjają spolaryzowane i emocjonalne debaty, 
wykorzystywanie słabych punktów i uprzedzeń w społeczeństwie i wśród pojedynczych 
osób, a także mając na uwadze, że dezinformacja zakłóca debatę publiczną dotyczącą 
wyborów i inne procesy demokratyczne oraz może utrudnić obywatelom podejmowanie 
właściwych decyzji;

X. mając na uwadze, że platformy internetowe mogą być tanimi i łatwymi narzędziami dla 
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podmiotów angażujących się w manipulowanie informacjami i inne ingerencje, takie 
jak nawoływanie do nienawiści i nękanie, uciszanie oponentów, szpiegostwo lub 
rozpowszechnianie dezinformacji;

Obce ingerencje z wykorzystaniem platform internetowych

Y. mając na uwadze, że jesteśmy świadkami trwających ingerencji i kampanii 
manipulowania informacjami wymierzonych we wszystkie środki mające zapobiegać 
upowszechnianiu się wirusa COVID-19, w tym szczepieniom w całej UE, a sukcesy 
platform internetowych w walce z takimi działaniami są bardzo ograniczone;

Z. mając na uwadze, że platformy internetowe kontrolują przepływ informacji i reklam w 
internecie oraz projektują i stosują algorytmy w celu kontrolowania tych przepływów, a 
także mając na uwadze, że platformy nie udzielają informacji lub udzielają bardzo 
niewiele informacji na temat projektu, zastosowania i oddziaływania tych algorytmów;

AA. mając na uwadze, że liczni dostawcy zarejestrowani w UE sprzedają fałszywe 
polubienia, komentarze i udostępnienia każdemu podmiotowi pragnącemu sztucznie 
zwiększyć swoją widoczność online; mając na uwadze, że prawie niemożliwe jest 
wskazanie uzasadnionego zastosowania takich usług, podczas gdy do ich szkodliwych 
zastosowań zalicza się manipulowanie wyborami, propagowanie oszustw, negatywne 
recenzje produktów konkurencji oraz oszukiwanie reklamodawców;

AB. mając na uwadze, że platformy społeczne oraz urządzenia i aplikacje cyfrowe gromadzą 
i przechowują ogromne ilości bardzo szczegółowych i często wrażliwych danych 
osobowych na temat każdego użytkownika; mając na uwadze, że takie dane są 
sprzedawane na rynku danych; mając na uwadze powtarzające się wycieki danych; 
mając na uwadze, że takie bazy danych mogą być kopalniami złota dla działających w 
złych intencjach podmiotów, które chcą zaatakować określone grupy lub osoby;

AC. mając na uwadze, że zwykle wybór opcji nieudostępniania danych jest bardziej 
kłopotliwy i czasochłonny niż wybór opcji ich udostępniania;

AD. mając na uwadze, że platformy internetowe są zintegrowane z większością obszarów 
naszego życia oraz mogą mieć ogromy wpływ na nasze myślenie i zachowanie, np. w 
zakresie naszych preferencji lub zachowań wyborczych;

AE. mając na uwadze, że algorytmiczne mechanizmy selekcjonowania, zaprojektowane z 
myślą o maksymalizacji zaangażowania, według powtarzających się doniesień 
przyczyniają się do polaryzacji i radykalizacji treści;

AF. mając na uwadze, że coraz większym problemem może stać się upowszechnianie się 
materiałów audio i wideo typu deepfake;

AG. mając na uwadze, że systemy samoregulacji, takie jak kodeks postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji z 2018 r., poprawiły sytuację, ale pozostawiają platformom 
zbyt wiele możliwości niepodejmowania żadnych działań lub podejmowania bardzo 
ograniczonych działań w celu zwalczania ingerencji w ich systemach;

AH. mając na uwadze, że sankcje grożące podmiotom wykorzystującym platformy w celu 
nadużyć nie są obecnie wystarczająco dotkliwe, aby je zniechęcić;
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AI. mając na uwadze, że w porównaniu z treściami anglojęzycznymi platformy 
przeznaczają znacznie mniejsze zasoby na obsługę treści w rzadziej używanych 
językach, a nawet w szeroko używanych językach innych niż angielski;

AJ. mając na uwadze, że od działań podjętych przez platformy lub od braku ich działania 
organizacje lub osoby, których to dotyczy, mogą się odwołać;

AK. mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach kilka dużych podmiotów zastosowało się 
do zasad cenzury, np. podczas rosyjskich wyborów parlamentarnych we wrześniu 2021 
r., kiedy Google i Apple usunęły ze swoich sklepów w Rosji aplikację Smart Voting;

AL. mając na uwadze, że ze względu na brak przejrzystości w odniesieniu do 
algorytmicznych wyborów dokonywanych przez platformy niemal niemożliwa jest 
weryfikacja twierdzeń ze strony platform, dotyczących tego, co robią, aby 
przeciwdziałać manipulowaniu informacjami i ingerencji;

AM. mając na uwadze, że reklamy renomowanych marek trafiają w dużych ilościach na 
strony internetowe zawierające nawoływanie do nienawiści i dezinformację, bez wiedzy 
czy zgody reklamodawców;

Infrastruktura krytyczna i sektory strategiczne 

AN. mając na uwadze, że zarządzanie zagrożeniami dla infrastruktury krytycznej, zwłaszcza 
stwarzanymi przez zsynchronizowaną, złośliwą strategię hybrydową, wymaga 
skoordynowanych, wspólnych wysiłków we wszystkich sektorach, na różnych 
szczeblach – UE, krajowym, regionalnym i lokalnym – i w różnych terminach;

AO. mając na uwadze, że Komisja przedstawiła wniosek w sprawie nowej dyrektywy 
mającej na celu zwiększenie odporności podmiotów krytycznych świadczących usługi 
kluczowe w UE, obejmujący proponowany wykaz nowych typów infrastruktury 
krytycznej; mając na uwadze, że wykaz usług zostanie przedstawiony w załączniku do 
dyrektywy;

AP. mając na uwadze, że postępująca globalizacja podziału pracy i łańcuchów produkcji 
doprowadziła do niedoborów produkcji i kwalifikacji w głównych sektorach w całej 
Unii; mając na uwadze, że doprowadziło to do znacznego uzależnienia UE od przywozu 
wielu podstawowych produktów i aktywów zza granicy;

AQ. mając na uwadze, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) – inwestycje państw 
trzecich – w strategicznych sektorach w UE budzą w ostatnich latach coraz większe 
zaniepokojenie;

Potajemne finansowanie działalności politycznej przez zagranicznych darczyńców  

AR. mając na uwadze, że, jak pokazuje solidny zestaw dowodów, podmioty zagraniczne 
aktywnie ingerują w demokratyczne funkcjonowanie UE i jej państw członkowskich, w 
szczególności podczas wyborów i referendów, poprzez operacje potajemnego 
finansowania;

AS. mając na uwadze, że np. Rosja, Chiny i inne reżimy autorytarne przekazały ponad 300 
mln USD do 33 krajów w celu ingerowania w procesy demokratyczne i że trend ten 
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wyraźnie się nasila; mając na uwadze, że połowa tych przypadków dotyczy ingerencji 
Rosji w Europie;

AT. mając na uwadze, że takie operacje mają na celu finansowanie europejskich partii lub 
ruchów politycznych z myślą o pogłębieniu rozdrobnienia społecznego oraz 
podważeniu legitymacji europejskich i krajowych organów publicznych;

AU. mając na uwadze, że prawa wyborcze, w szczególności przepisy dotyczące 
finansowania działalności politycznej, nie są zharmonizowane na szczeblu UE, a zatem 
umożliwiają podmiotom zagranicznym stosowanie nieprzejrzystych metod 
finansowania dzięki zróżnicowaniu zasad skutkującemu licznymi lukami prawnymi 
oraz legalnymi lub nielegalnymi praktykami w UE;

AV. mając na uwadze, że internetowa reklama polityczna nie podlega przepisom 
dotyczącym reklamy politycznej poza internetem;

AW. mając na uwadze, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania 
europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych4 podlega 
przeglądowi mającemu na celu osiągnięcie wyższego poziomu przejrzystości pod 
względem finansowania działalności politycznej;

Cyberbezpieczeństwo i odporność na cyberataki

AX. mając na uwadze, że w ostatnich latach coraz częściej dochodzi do cyberataków; mając 
na uwadze, że w przypadku niektórych cyberataków, takich jak globalne kampanie 
mailowe typu „phishing ukierunkowany”, wymierzone w strategiczne struktury 
przechowywania szczepionek, oraz cyberataków na Europejską Agencję Leków (EMA) 
i parlament norweski, ustalono, że przeprowadzone zostały przez wspierane przez 
państwo grupy hakerów, powiązane głównie z rządami Rosji i Chin;

AY. mając na uwadze, że obecna zdolność do przeciwdziałania zagrożeniom 
cybernetycznym jest ograniczona ze względu na ubóstwo zasobów ludzkich i 
finansowych;

AZ. mając na uwadze, że rozdrobnione zdolności i strategie Unii w dziedzinie 
cybernetycznej stają się coraz poważniejszym problemem;

BA. mając na uwadze, że zagraniczne podmioty państwowe prowadzą na dużą skalę 
nielegalne programy inwigilacji skierowane przeciwko dziennikarzom, działaczom na 
rzecz praw człowieka i politykom, w tym głowom państw europejskich;

Ochrona instytucji UE

BB. mając na uwadze, że działające w złych intencjach podmioty zagraniczne mogą 
wykorzystywać wielonarodowy i zdecentralizowany charakter instytucji unijnych, aby 
pogłębiać podziały w UE;

BC. mając na uwadze, że konieczne jest wdrożenie właściwych procedur zarządzania 

                                               
4 Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 1.
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kryzysowego zanim dojdzie do kryzysu;

BD. mając na uwadze, że ofiarą cyberataków padło w ostatnim okresie szereg instytucji UE, 
co uwypukla potrzebę silnej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie 
wykrywania, monitorowania i udostępniania informacji podczas cyberataków lub w 
celu zapobiegania im;

Ingerencje przez przejmowanie elit, narodowe diaspory i uniwersytety 

BE. mając na uwadze, że szereg byłych europejskich polityków i urzędników wysokiego 
szczebla zostało zatrudnionych lub nakłonionych do współpracy przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne kontrolowane przez państwa dokonujące ingerencji w złych intencjach w 
UE, w zamian za wiedzę posiadaną przez takie osoby, kosztem interesów UE i jej 
państw członkowskich;

BF. mając na uwadze, że dwa państwa, a mianowicie Rosja i Chiny, są szczególnie aktywne 
w zakresie przejmowania i kooptacji elit, przy czym np. były kanclerz Niemiec Gerhard 
Schröder i były premier Finlandii Paavo Lipponen podjęli współpracę z Gazpromem, 
aby przyspieszyć proces wydawania zgód dotyczących rurociągów Nord Stream 1 i 2, 
była austriacka minister spraw zagranicznych Karin Kneissl została członkiem zarządu 
Rosnieftu, były premier Francji François Fillon został członkiem zarządu 
Zarubieżnieftu, były premier Francji Jean-Pierre Raffarin aktywnie angażuje się w 
promowanie chińskich interesów we Francji, a były czeski komisarz Štefan Füle 
pracował dla CEFC China Energy;

BG. mając na uwadze, że strategie lobbingu ekonomicznego mogą łączyć się z celami 
obcych ingerencji;

BH. mając na uwadze, że kontrolowanie diaspory narodowej mieszkającej na terytorium UE 
stanowi ważny element strategii obcych ingerencji;

BI. mając na uwadze, że niektóre podmioty państwowe, takie jak rząd rosyjski i 
Komunistyczna Partia Chin, usiłują zwiększać swoje wpływy za pomocą instytucji 
kulturalnych, edukacyjnych (np. przez dotacje i stypendia) i religijnych;

BJ. mając na uwadze, że istnieją dowody rosyjskiej ingerencji i manipulowania 
informacjami w internecie w wielu liberalnych demokracjach na całym świecie, w tym 
m.in. w związku z referendum w sprawie brexitu w Zjednoczonym Królestwie oraz 
wyborami prezydenckimi we Francji i USA, a także dowody praktycznego wsparcia na 
rzecz skrajnej prawicy oraz innych sił i podmiotów radykalnych w całej Europie, w tym 
m.in. we Francji, Niemczech, Włoszech i Austrii; mając na uwadze, że niedawne 
ustalenia dotyczące ścisłych i regularnych kontaktów między urzędnikami rosyjskimi a 
przedstawicielami grupy secesjonistów katalońskich w Hiszpanii wymagają 
pogłębionego dochodzenia ze względu na stałe dążenie Rosji do wykorzystania 
wszelkich możliwych kwestii w celu propagowania w UE destabilizacji wewnętrznej i 
braku jedności;

BK. mając na uwadze, że na całym świecie otwarto ponad 500 centrów Konfucjusza, w tym 
ok. 200 w Europie, oraz że Instytuty Konfucjusza i Klasy Konfucjańskie 
wykorzystywane są przez Chiny jako narzędzie ingerencji w UE;
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Odstraszanie i sankcje zbiorowe 

BL. mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie nie posiadają obecnie specjalnego 
systemu sankcji w związku z obcymi ingerencjami i kampaniami dezinformacji 
organizowanymi przez zagraniczne podmioty państwowe, a zatem podmioty takie mogą 
bezpiecznie zakładać, że mogą prowadzić kampanie destabilizacji wymierzone w UE 
bez żadnych konsekwencji;

BM. mając na uwadze, że UE powinna wzmocnić swoje narzędzia odstraszania, aby 
działające w złej intencji podmioty zagraniczne musiały ponosić koszty i konsekwencje 
swoich decyzji;

Globalna współpraca i multilateralizm

BN. mając na uwadze, że działania organizowane w złej intencji przez zagraniczne reżimy 
autorytarne dotykają wielu różnych krajów demokratycznych na całym świecie;

BO. mając na uwadze utrzymujący się wśród partnerów o podobnych poglądach brak 
wspólnego rozumienia i wspólnych definicji w odniesieniu do charakteru 
występujących zagrożeń;

BP. mając na uwadze, że potrzebna jest globalna współpraca między partnerami o 
podobnych poglądach na rzecz przeciwdziałania obcym ingerencjom podejmowanym w 
złych intencjach;

Potrzeba skoordynowanej strategii UE przeciwko obcym ingerencjom

1. wyraża zaniepokojenie coraz większą skalą i coraz lepszym przygotowaniem obcych 
ingerencji i prób manipulowania informacjami wymierzonych we wszystkie elementy 
demokratycznego funkcjonowania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich;

2. apeluje o zaproponowanie przez Komisję, oraz poparcie przez współustawodawców i 
państwa członkowskie, wielopoziomowej i międzysektorowej strategii, a także 
odpowiednich zasobów finansowych, mających na celu zapewnienie UE i jej państwom 
członkowskim odpowiednich strategii politycznych na rzecz odporności i narzędzi 
odstraszania, umożliwiających im przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom 
hybrydowym i atakom organizowanym przez inne państwa; uważa, że strategia ta 
powinna opierać się na: 1 – wspólnych definicjach, krytycznej ocenie ex post przyjętych 
dotychczas przepisów, a także rozumieniu wchodzących w grę kwestii i orientacji 
sytuacyjnej w ich zakresie, 2 – konkretnych strategiach politycznych umożliwiających 
budowanie odporności wśród obywateli UE zgodnie z wartościami demokratycznymi, 3 
– odpowiednich zdolnościach zakłócania i 4 – reakcjach dyplomatycznych i 
odstraszaniu w kontekście globalnym;

3. podkreśla, że wszystkie środki służące zapobieganiu, wykrywaniu i przeciwdziałaniu 
obcej ingerencji muszą być projektowane w sposób respektujący i propagujący prawa 
podstawowe, w tym poszanowanie życia prywatnego oraz wolności myśli, wyrazu i 
informacji;

4. uważa, że strategia ta powinna bazować na opartym na ocenie ryzyka, obejmującym 
całość społeczeństwa i administracji rządowej podejściu, uwzględniającym w 
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szczególności następujące obszary:

a) budowanie odporności UE przez orientację sytuacyjną, umiejętność korzystania z 
mediów i edukację,

b) obce ingerencje z wykorzystaniem platform internetowych,

c) infrastruktura krytyczna i sektory strategiczne,

d) potajemne finansowanie działalności politycznej przez zagranicznych 
darczyńców,

e) cyberbezpieczeństwo i odporność na cyberataki,

f) ochrona instytucji UE,

g) ingerencje przez przejmowanie elit, narodowe diaspory i uniwersytety,

h) odstraszanie i sankcje zbiorowe,

i) globalna współpraca i multilateralizm;

5. apeluje w szczególności, aby UE zwiększyła zasoby i środki przydzielane jednostkom i 
organizacjom, których zadaniem jest monitorowanie i podnoszenie świadomości wagi 
zagrożeń, w tym dezinformacji, w celu wzmocnienia ochrony strategicznych interesów i 
infrastruktury UE, a także aby rozwijała współpracę z partnerami o podobnych 
poglądach stojącymi w obliczu podobnych wyzwań;

6. wyraża zaniepokojenie przytłaczającym brakiem świadomości tego, jak poważne są 
zagrożenia stwarzane obecnie przez obce reżimy autorytarne, dotykające wszystkich 
szczebli i segmentów społeczeństwa europejskiego, mające na celu podważenie 
legitymacji władz publicznych oraz pogłębienie podziałów politycznych i społecznych;

7. wyraża zaniepokojenie brakiem właściwych i wystarczających środków zapobiegania 
takim próbom ingerencji, ich wykrywania i przeciwdziałania im, przez co ingerencje 
stają się atrakcyjną taktyką dla działających w złej intencji podmiotów, gdyż ryzyko 
sankcji, czy nawet zauważenia ingerencji, jest bardzo niskie;

8. apeluje do Komisji, aby w ocenie skutków ex ante przeprowadzanej przed 
przedstawieniem nowych wniosków uwzględniała kwestie obcych ingerencji i 
manipulacji informacjami; proponuje, aby Komisja przeprowadzała także regularne 
przeglądy odporności mające na celu ocenę rozwoju zagrożeń oraz ich wpływu na 
obowiązujące przepisy i strategie polityczne;

9. apeluje do Komisji, aby przeanalizowała wprowadzone niedawno rozwiązania krajowe, 
takie jak stanowisko krajowego koordynatora walki z obcymi ingerencjami w Australii, 
komitet bezpieczeństwa wspierający rząd i ministerstwa w Finlandii, agencja ds. 
ochrony ludności, nowa agencja obrony psychologicznej i krajowe centrum ds. 
chińskich w Szwecji oraz nowa państwowa agencja Viginum we Francji, w celu 
ustalenia, które najlepsze praktyki można wdrożyć na szczeblu UE;

10. wyraża zaniepokojenie licznymi brakami i lukami prawnymi w obowiązujących 
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przepisach i strategiach politycznych na szczeblu UE i krajowym, mających na celu 
wykrywanie, zapobieganie i przeciwdziałanie ingerencji;

11. apeluje do Komisji o ustanowienie unijnego mechanizmu służącego kontroli 
obowiązujących przepisów i strategii politycznych z myślą o identyfikacji luk, które 
mogą zostać wykorzystane przez podmioty działające w złej intencji, a także szybkiemu 
proponowaniu sposobów eliminacji tych luk; podkreśla, że struktura ta powinna 
współpracować z innymi instytucjami UE i państwami członkowskimi na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz ułatwiać wymianę najlepszych praktyk;

12. apeluje, aby na wszystkich szczeblach i we wszystkich segmentach społeczeństwa 
europejskiego ustanowiono systemy wzmacniające odporność organizacji i obywateli na 
obce ingerencje, z myślą o wykrywaniu ataków w porę i przeciwdziałaniu im w 
możliwie najbardziej efektywny sposób;

Budowanie odporności UE przez orientację sytuacyjną, umiejętność korzystania z mediów i 
edukację

13. podkreśla, że instytucje UE i państwa członkowskie potrzebują rzetelnych i solidnych 
systemów wykrywania, analizowania, śledzenia i mapowania przypadków 
podejmowania przez zagraniczne podmioty państwowe i niepaństwowe ingerencji w 
procesy demokratyczne, w celu rozwijania orientacji sytuacyjnej i jasnego zrozumienia, 
jak muszą zachowywać się UE i jej państwa członkowskie, aby odstraszać od takich 
aktów i przeciwdziałać im;

14. podkreśla, że równie ważne jest, aby wnioski płynące z takiej analizy nie były znane 
wyłącznie grupom specjalistów ds. obcych ingerencji, lecz aby były udostępniane 
szerszym segmentom społeczeństwa, zwłaszcza osobom sprawującym wrażliwe 
funkcje, dzięki czemu wszyscy będą mieć świadomość rodzaju zagrożeń i będą w stanie 
unikać ryzyka;

15. podkreśla, że konieczne jest rozwijanie wspólnej metodologii wzmacniania orientacji 
sytuacyjnej, systematycznego gromadzenia dowodów i wykrywania manipulacji 
środowiskiem informacyjnym, a także technicznych standardów identyfikacji źródła 
ataku;

16. podkreśla, że UE, we współpracy z państwami członkowskimi i globalnymi partnerami, 
opracowała konceptualną definicję zagrożenia ingerencją; podkreśla, że ta definicja 
musi odzwierciedlać taktykę, techniki i procedury opisujące wzorce zachowań 
podmiotów stwarzających zagrożenia, które dziś obserwujemy;

17. apeluje do instytucji UE, aby nadal rozwijały ważną działalność działu StratCom 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) i jego grup zadaniowych, Centrum 
Analiz Wywiadowczych UE (INTCEN), Komórki UE ds. Syntezy Informacji o 
Zagrożeniach Hybrydowych oraz systemu wczesnego ostrzegania, ugruntowaną 
współpracę na szczeblu administracyjnym między ESDZ, Komisją i Parlamentem, 
stworzoną przez Komisję sieć przeciw dezinformacji, administracyjną grupę zadaniową 
Parlamentu przeciwko dezinformacji, bieżącą współpracę z NATO, G-7, 
społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym w zakresie działań 
wywiadowczych, analiz, wymiany najlepszych praktyk oraz podnoszenia świadomości 
obcych ingerencji i manipulacji informacjami;
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18. kładzie nacisk na potrzebę wzmocnienia wysiłków na rzecz monitorowania z dużym 
wyprzedzeniem przed wyborami lub innymi ważnymi procesami politycznymi;

19. apeluje do państw członkowskich o pełne wykorzystanie tych zasobów przez wymianę 
odpowiednich danych wywiadowczych i aktywny udział w systemie wczesnego 
ostrzegania; jest zdania, że współpraca w zakresie analiz i wywiadu wymaga jeszcze 
większego pogłębienia;

20. z zadowoleniem odnotowuje przedstawiony przez przewodniczącą Komisji Ursulę von 
der Leyen pomysł ustanowienia wspólnego centrum orientacji sytuacyjnej, zarazem 
oczekując dodatkowych wyjaśnień dotyczących jego struktury i misji; podkreśla, że 
takie centrum wymagałoby aktywnej współpracy ze służbami Komisji, ESDZ, Radą i 
Parlamentem;

21. przypomina o potrzebie zapewnienia ESDZ mandatu i niezbędnych zasobów do 
monitorowania i przeciwdziałania manipulacji informacjami i ingerencjom poza 
regionami obecnie objętymi działalnością trzech grup zadaniowych, przez zastosowanie 
podejścia opartego na ocenie ryzyka; pilnie apeluje o wdrożenie przez ESDZ 
odpowiednich zdolności w celu przeciwdziałania manipulacji informacjami i 
ingerencjom ze strony Chin; podkreśla ponadto, że należy znacznie wzmocnić wiedzę 
specjalistyczną i zdolności językowe w odniesieniu do Chin i innych regionów ważnych 
ze względów strategicznych, zarówno w ESDZ, jak i w instytucjach UE w ogóle;

22. podkreśla, jak ważni są niezależni dziennikarze, weryfikatorzy faktów i badacze dla 
ożywionej i swobodnej debaty demokratycznej; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy 
gromadzenia, szkolenia i wspierania na inne sposoby organizacji niezależnych 
dziennikarzy, weryfikatorów faktów i badaczy, takich jak Europejskie Obserwatorium 
Mediów Cyfrowych, w całej Europie, a w szczególności w regionach najbardziej 
zagrożonych;

23. pochwala niezbędne badania oraz liczne kreatywne i udane inicjatywy na rzecz 
umiejętności korzystania z mediów, umiejętności cyfrowych i podnoszenia 
świadomości, realizowane przez osoby fizyczne, szkoły, uniwersytety, organizacje 
medialne, instytucje publiczne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

24. apeluje o niezawodne i zrównoważone źródła finansowania publicznego na rzecz 
niezależnych weryfikatorów faktów, badaczy, wysokiej jakości mediów i dziennikarzy 
oraz organizacji pozarządowych prowadzących dochodzenia w sprawie manipulacji 
informacjami i ingerencji, propagujących umiejętność korzystania z mediów i inne 
środki wzmacniania pozycji obywateli, a także prowadzących badania nad sposobami 
znaczącego pomiaru skuteczności szkolenia w zakresie umiejętności korzystania z 
mediów, podnoszenia świadomości, demaskowania fałszywych informacji i 
komunikacji strategicznej; podkreśla, że szereg krajów na całym świecie podejmuje 
kroki w celu zapewnienia, aby media dysponowały odpowiednimi zasobami 
finansowymi; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje nowe możliwości 
finansowania na rzecz umiejętności korzystania z mediów w programie „Kreatywna 
Europa” (2021–2027);

25. kładzie nacisk na potrzebę udostępniania społeczeństwu analiz, sprawozdań 
dotyczących incydentów oraz wiedzy wywiadowczej w zakresie manipulacji 
informacją; sugeruje w związku z tym utworzenie publicznego repozytorium, w którym 
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najważniejsze informacje będą dostępne we wszystkich językach UE;

26. apeluje do państw członkowskich, aby włączały umiejętność korzystania z mediów i 
kompetencje cyfrowe, a także myślenie krytyczne i zaangażowanie obywatelskie, do 
programów nauczania, od wczesnych lat po edukację dorosłych, włącznie ze 
szkoleniem nauczycieli i badaczy;

27. apeluje do instytucji UE i państw członkowskich, na wszystkich szczeblach 
administracji, o identyfikację sektorów zagrożonych próbami ingerencji oraz o 
zapewnienie pracownikom tych sektorów regularnych szkoleń i ćwiczeń dotyczących 
sposobów wykrywania i unikania prób ingerencji oraz podkreśla, że dla takich 
wysiłków korzystny byłby ustandaryzowany format ustanowiony przez UE; zaleca 
oferowanie szkolenia wprowadzającego wszystkim urzędnikom; w związku z tym z 
zadowoleniem odnotowuje szkolenie oferowane posłom i posłankom oraz personelowi 
przez administrację Parlamentu; zaleca dalsze rozwijanie tego szkolenia;

28. podkreśla potrzebę podnoszenia świadomości w zakresie zjawiska manipulowania 
informacjami i ingerencji, z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podejmowane przez 
ESDZ, Komisję i administrację Parlamentu, takie jak szkolenia i wydarzenia 
podnoszące świadomość dla dziennikarzy, nauczycieli, influencerów, studentów i gości, 
zarówno offline, jak i online, w Brukseli i w innych stolicach UE, oraz zaleca ich dalsze 
rozwijanie;

29. apeluje do państw członkowskich, administracji UE i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego o dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie szkoleń dotyczących 
umiejętności korzystania z mediów i podnoszenia świadomości, jak tego wymaga 
dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych; wzywa Komisję, aby organizowała 
te wymiany we współpracy z grupą ekspertów ds. umiejętności korzystania z mediów;

30. apeluje do UE i jej państw członkowskich o wdrażanie ukierunkowanych programów na 
rzecz podnoszenia świadomości i umiejętności korzystania z mediów, adresowanych do 
diaspor i mniejszości, oraz apeluje do Komisji o ustanowienie systemu łatwego 
udostępniania materiałów w językach mniejszości, w celu ograniczenia kosztów 
tłumaczeń i trafiania do możliwie największej liczby osób;

31. apeluje do Komisji, aby przedstawiła strategię na rzecz umiejętności korzystania z 
mediów, ze szczególnym naciskiem na zwalczanie manipulacji informacjami;

32. podkreśla znacznie komunikacji strategicznej dla walki z najbardziej 
rozpowszechnionymi narracjami antydemokratycznymi; podkreśla, że wszystkie 
organizacje demokratyczne muszą bronić demokracji i ponosić wspólną 
odpowiedzialność za zaangażowanie obywateli, przy wykorzystaniu ich preferowanych 
języków i platform;

33. wyraża zaniepokojenie rozpowszechnianiem się zagranicznej propagandy, pochodzącej 
z Moskwy i Pekinu, która jest tłumaczona na języki lokalne, np. mylnie 
prezentowanych jako dziennikarstwo treści medialnych telewizji RT, agencji Sputnik i 
mediów sponsorowanych przez Komunistyczną Partię Chin, które to treści powielane są 
przez prasę; wyraża zaniepokojenie tym, jak takie narracje przeniknęły do prawdziwego 
dziennikarstwa;
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34. wyraża głębokie zaniepokojenie nękaniem i groźbami wobec dziennikarzy oraz apeluje 
do Komisji o bezzwłoczne przedstawienie konkretnych i ambitnych wniosków 
dotyczących bezpieczeństwa dziennikarzy i pracowników mediów, zgodnie z 
zapowiedziami zawartymi w europejskim planie działania na rzecz demokracji;

35. podkreśla potrzebę angażowania decydentów lokalnych i regionalnych 
odpowiedzialnych za strategiczne decyzje w obszarach wchodzących w zakres ich 
kompetencji, takich jak infrastruktura, cyberbezpieczeństwo, kultura i edukacja; 
podkreśla, że lokalni i regionalni politycy i organy często są w stanie identyfikować 
niepokojące procesy na wczesnym etapie i zwraca uwagę, że ustalenie i wdrożenie 
odpowiednich przeciwśrodków często wymaga wiedzy lokalnej;

36. zaleca państwom członkowskim ustanowienie kanałów komunikacji, z których będą 
mogły korzystać przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne padające 
ofiarą manipulacji informacją lub ingerencji; apeluje do państw członkowskich o 
wspieranie podmiotów będących ofiarami ataków lub poddawanych presji;

Obce ingerencje z wykorzystaniem platform internetowych

37. podkreśla, że wolność wypowiedzi nie może być błędnie interpretowana jako wolność 
angażowania się online w działalność, która jest nielegalna offline, taką jak nękanie, 
szpiegostwo i groźby; podkreśla, że platformy muszą nie tylko przestrzegać prawa, lecz 
także wywiązywać się z warunków oferowanych użytkownikom;

38. zwraca przede wszystkim uwagę na potrzebę znacznego zwiększenia przejrzystości w 
odniesieniu do operacji prowadzonych przez platformy internetowe;

39. wzywa do wprowadzenia przepisów zobowiązujących platformy do podejmowania 
działań mających na celu ograniczenie manipulacji informacjami i ingerencji, na 
przykład poprzez stosowanie oznaczeń wskazujących prawdziwych autorów kont, 
zamykanie kont regularnie wykorzystywanych do szerzenia dezinformacji lub 
regularnie łamiących warunki działania platformy, zawieszanie nieautentycznych kont 
wykorzystywanych do skoordynowanych kampanii ingerencyjnych lub 
demonetyzowanie stron internetowych szerzących dezinformację;

40. z zadowoleniem przyjmuje proponowany przegląd kodeksu postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji, a także wnioski dotyczące aktu o usługach cyfrowych, aktu o 
rynkach cyfrowych i innych środków związanych z europejskim planem działania na 
rzecz demokracji; zaleca, aby w ostatecznych wersjach tych tekstów uwzględniono 
aspekty omawiane w pozostałej części niniejszej sekcji;

41. apeluje o wiążące zasady UE ograniczające ilość danych użytkowników, które mogą 
przechowywać platformy, a także czas, przez jaki takie dane mogą być 
wykorzystywane, zwłaszcza w przypadku platform i aplikacji wykorzystujących bardzo 
prywatne lub wrażliwe dane, np. komunikatorów oraz aplikacji zdrowotnych, 
finansowych i randkowych oraz małych grup dyskusyjnych, rozdzielające poszczególne 
funkcje platform w celu ograniczenia ilości dostępnych informacji o każdej osobie 
fizycznej oraz zapewniające, aby równie łatwo było zgodzić się i nie zgodzić na 
przechowywanie i udostępnianie danych; apeluje o unijny zakaz mikrotargetowania 
reklamy politycznej lub społecznej;
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42. apeluje o wiążące zasady UE, wymagające od platform regularnego określania, 
oceniania i ograniczania ryzyka manipulacji informacjami i ingerencji, które wiąże się z 
korzystaniem z ich usług, a także zobowiązujące platformy do ustanawiania własnych 
systemów monitorowania sposobu korzystania z ich usług, co najmniej we wszystkich 
urzędowych językach krajowych i regionalnych, w celu wykrywania manipulacji 
informacjami i ingerencji oraz zgłaszania podejrzeń dotyczących ingerencji 
odpowiedzialnym organom, a także podniesienia kosztów ponoszonych przez podmioty 
umożliwiające przymykanie oka na wszelkie takie działania ułatwiane przez ich 
systemy;

43. apeluje o uregulowanie serwisów oferujących narzędzia i usługi manipulacji mediów 
społecznościowych; podkreśla, że takie uregulowanie musi opierać się na gruntownej 
ocenie obecnych praktyk i powiązanego ryzyka;

44. kładzie nacisk na ogólną potrzebę przejrzystości w odniesieniu do rzeczywistych osób 
fizycznych lub prawnych stojących za treściami lub kontami internetowymi; apeluje do 
platform o wprowadzenie mechanizmów wykrywania i zawieszania fałszywych kont 
powiązanych ze skoordynowanymi operacjami wywierania wpływu; podkreśla, że 
wymóg przedstawienia dowodów musi dopuszczać anonimowość osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji (np. sygnalistów lub dysydentów i politycznych oponentów reżimów 
autokratycznych) oraz istnienie kont o charakterze satyrycznym i humorystycznym;

45. podkreśla, że większa odpowiedzialność za usuwanie nielegalnych i niebezpiecznych 
treści nie może prowadzić do arbitralnego usuwania treści legalnych; apeluje o 
ostrożność w odniesieniu do całkowitego zawieszania kont prawdziwych osób 
fizycznych;

46. apeluje o wiążące zasady zobowiązujące platformy do tworzenia łatwo dostępnych 
kanałów komunikacji dla osób lub organizacji pragnących zgłosić nadużycie lub 
podejrzenie dotyczące ingerencji lub manipulacji, a także do wprowadzenia procedur 
odwoławczych, zarówno dla ofiar treści zamieszczanych w internecie, jak i dla osób 
fizycznych lub organizacji dotkniętych decyzją o zamieszczeniu etykiety, ograniczeniu 
widoczności, wyłączeniu dostępu do konta lub jego zawieszeniu bądź o ograniczeniu 
dostępu do dochodów z reklam;

47. apeluje o zasady zapewniające przejrzystość wszystkich postępowań internetowych, np. 
zobowiązujące platformy do ustanawiania publicznych i łatwych do przeszukiwania 
archiwów reklam internetowych oraz do zapewnienia znaczącego dostępu do informacji 
o projekcie, wykorzystaniu i wpływie algorytmów, a także danych na poziomie 
indywidualnym, sprawdzonym badaczom powiązanym z instytucjami akademickimi, 
dziennikarzom, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz międzynarodowym 
organizacjom reprezentującym interes publiczny;

48. wzywa platformy do skorygowania równowagi między motywowaną biznesowo 
potrzebą nakłaniania osób do dłuższego korzystania z platform przez dostarczanie im 
wciągających treści a odpowiedzialnością za promowanie treści wysokiej jakości; 
wzywa platformy do zagwarantowania, że ich algorytmy nie promują treści 
nielegalnych, ekstremistycznych lub radykalizujących, a zamiast tego oferują 
użytkownikom wielość perspektyw;

49. apeluje o modyfikowanie algorytmów w celu blokowania treści pochodzących z 



PE695.147v02-00 18/37 PR\1241458PL.docx

PL

nieautentycznych kont i z kanałów w sposób sztuczny stymulujących 
rozpowszechnianie szkodliwych zagranicznych manipulacji informacjami;

50. podkreśla potrzebę systematycznego przeglądu konsekwencji stosowania algorytmów; 
podkreśla, że w ramach takiego przeglądu należy również badać, czy platformy są w 
stanie dotrzymać gwarancji zawartych w ich odpowiednich warunkach i czy pozwalają 
one na skoordynowane nieautentyczne zachowania na dużą skalę w celu manipulowania 
zamieszczanymi na nich treściami;

51. wyraża zaniepokojenie dużą liczbą reklam internetowych renomowanych marek, które 
trafiają na prowadzone w złej intencji strony internetowe promujące nawoływanie do 
nienawiści i dezinformację, a zatem finansują takie strony, bez zgody czy nawet wiedzy 
odnośnych marek; uważa, że programowe serwisy reklamowe, takie jak Google Ads i 
inne giełdy reklamowe, powinny odpowiadać za wybór stron internetowych wydawców 
wyszczególnionych w ich katalogach, aby dezinformujące strony internetowe nie były 
finansowane przez ich usługi reklamowe; wyraża uznanie dla organizacji zajmujących 
się podnoszeniem świadomości w odniesieniu do tej niepokojącej kwestii; podkreśla, że 
reklamodawcom powinno przysługiwać prawo do wiedzy i decyzji o tym, gdzie 
zamieszczane są ich reklamy i który pośrednik przetwarzał ich dane;

52. podkreśla, że zaktualizowany kodeks postępowania w zakresie zwalczania 
dezinformacji, a także akt o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych i inne środki 
związane z europejskim planem działania na rzecz demokracji będą wymagać 
skutecznego mechanizmu przeglądu i oceny po ich przyjęciu, aby możliwa była 
regularna ocena ich wdrożenia na szczeblu krajowym i unijnym oraz identyfikacja i 
bezzwłoczna eliminacja luk prawnych;

Infrastruktura krytyczna i sektory strategiczne

53. uważa, że, biorąc pod uwagę jej wzajemnie powiązany i transgraniczny charakter, 
infrastruktura krytyczna jest w coraz większym stopniu podatna na manipulację z 
zewnątrz i sądzi, że obecnie obowiązujące ramy wymagają przeglądu; z zadowoleniem 
odnotowuje zatem wniosek Komisji w sprawie nowej dyrektywy mającej na celu 
zwiększenie odporności podmiotów krytycznych świadczących usługi kluczowe w Unii 
Europejskiej;

54. zaleca, aby, przy rozpatrywaniu powyższego wniosku podjęto wysiłek w celu 
wzmocnienia już dobrze skoordynowanych kanałów połączeń i komunikacyjnych 
używanych przez szereg podmiotów, wsparto właściwe organy w państwach 
członkowskich za pośrednictwem Grupy ds. Odporności Podmiotów Krytycznych oraz 
wymianę najlepszych praktyk nie tylko między państwami członkowskimi, lecz także 
na szczeblu regionalnym i lokalnym, między właścicielami i operatorami infrastruktury 
krytycznej, w tym w drodze komunikacji między agencjami, w celu identyfikacji 
niepokojących procesów na wczesnym etapie i przygotowania odpowiednich 
przeciwśrodków;

55. jest zdania, że wykaz infrastruktury krytycznej można poszerzyć o media, a także o 
infrastrukturę wyborczą, biorąc pod uwagę ich zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania funkcjonowania UE i jej państw członkowskich, jak również że 
należy dopuścić elastyczność podczas podejmowania decyzji o dodaniu do wykazu 
nowych sektorów strategicznych, które należy objąć ochroną;
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56. apeluje o nadrzędne unijne podejście do uporania się z problemem zagrożeń 
hybrydowych dla procesów wyborczych oraz o poprawę koordynacji i współpracy 
między państwami członkowskimi; apeluje do Komisji o krytyczną ocenę zależności od 
platform i infrastruktury danych w kontekście wyborów; uważa, że brakuje nadzoru 
demokratycznego nad sektorem prywatnym;

57. zaleca przyjęcie odznaczającego się dużymi możliwościami adaptacji podejścia 
umożliwiającego szybkie aktualizacje i modyfikacje proponowanej dyrektywy, na 
podstawie ocen zagrożeń, ryzyka i podatności przeprowadzanych przez Wspólne 
Centrum Badawcze we współpracy z centrum INTCEN ESDZ; podkreśla potrzebę 
zaprojektowania metody modułowej gwarantującej możliwość szybkiego dostosowania 
i elastyczność;

58. uważa, że UE i jej państwa członkowskie powinny zapewnić alternatywne sposoby 
finansowania, aby zapobiec przejęciu przez państwa trzecie posiadania dużych części 
ich infrastruktury krytycznej, jak ma to miejsce w przypadku greckiego portu w Pireusie 
oraz, obecnie, chińskich inwestycji w kable podmorskie w Morzu Bałtyckim, 
Śródziemnym i Arktycznym; przyjmuje w związku z tym z zadowoleniem 
rozporządzenie w sprawie monitorowania BIZ jako ważne narzędzie koordynacji 
działań państw członkowskich w odniesieniu do inwestycji zagranicznych w struktury 
krytyczne oraz apeluje o silniejsze ramy regulacyjne gwarantujące, że więcej 
kompetencji w zakresie monitorowania BIZ zostanie przeniesionych na instytucje UE; 
uważa, że ramy powinny być bardziej powiązane z niezależnymi analizami 
prowadzonymi przez krajowe i unijne instytuty lub odpowiednie ośrodki analityczne; 
uważa, że właściwe może być uwzględnienie w ramach innych sektorów strategicznych, 
takich jak 5G, aby ograniczyć ich zależność od dostawców wysokiego ryzyka;

59. uważa, że UE stoi przed większymi wyzwaniami ze względu na swoją zależność od 
zagranicznych dostawców technologii; uważa, że dążenie UE do większej autonomii 
strategicznej i suwerenności cyfrowej jest bardzo ważne i stanowi właściwy kierunek 
działania; uważa, że europejski akt prawny o mikroczipach zapowiedziany przez 
Komisję zagwarantuje, że części o zasadniczym znaczeniu dla produkcji mikroczipów 
wytwarzane będą w Europie, co jest ważnym krokiem na drodze do ograniczenia 
zależności od państw trzecich, takich jak Chiny i USA; uważa, że inwestycja w 
produkcję mikroczipów musi być skoordynowana w całej Unii, co pozwoli uniknąć 
wyścigu po dotacje publiczne i rozdrobnienia jednolitego rynku; apeluje zatem do 
Komisji o ustanowienie specjalnego europejskiego funduszu na rzecz 
półprzewodników;

60. z zadowoleniem odnotowuje utworzenie przez Unię Europejską GAIA-X, europejskiej 
sieci infrastruktury danych i dostawców usług odpowiadających europejskim normom 
bezpieczeństwa, jako ważny krok w kierunku przeciwstawienia się dominacji 
amerykańskich dostawców usług w chmurze;

61. apeluje do Komisji, aby zaproponowała działania na rzecz rozwoju bezpiecznych i 
zrównoważonych dostaw surowców używanych do produkcji baterii oraz urządzeń 
wykorzystujących energię odnawialną;

Potajemne finansowanie działalności politycznej przez darczyńców zagranicznych

62. podkreśla, że zagraniczne finansowanie działalności politycznej w drodze potajemnych 
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operacji stanowi poważne naruszenie rzetelności demokratycznego funkcjonowania UE 
i jej państw członkowskich, w szczególności w okresach wyborczych, a tym samym jest 
sprzeczne z zasadą wolnych i uczciwych wyborów, a zatem w UE należy 
zdelegalizować wszelkie potajemne działania finansowane przez obce mocarstwa, 
mające na celu wywieranie wpływu na europejskie procesy polityczne;

63. zauważa, że znaczna część potajemnego finansowania ze strony podmiotów 
zagranicznych nie jest w ścisłym sensie nielegalna, ponieważ dopuszczają ją liczne luki 
prawne wynikające z różnorodności przepisów dotyczących finansowania działalności 
politycznej w krajowych prawach wyborczych państw członkowskich;

64. zauważa, że te luki prawne obejmują:

a) wsparcie rzeczowe ze strony podmiotów zagranicznych na rzecz partii 
politycznych, w tym pożyczki finansowe od wszelkich osób prawnych lub 
fizycznych mających siedzibę za granicą, które powinny zostać zakazane;

b) podstawionych darczyńców posiadający obywatelstwo danego kraju5: 
przejrzystość w odniesieniu do darczyńców będących osobami fizycznymi lub 
prawnymi musi być egzekwowana za pomocą deklaracji zgodności 
poświadczających status darczyńcy, a także zapewnienia komisjom wyborczym 
większych uprawnień w zakresie egzekwowania; 

c) firmy przykrywki i krajowe spółki zależne zagranicznych spółek dominujących6: 
należy zakazać firm przykrywek oraz ustanowić bardziej efektywne wymogi 
dotyczące ujawniania pochodzenia finansowania otrzymywanego od spółek 
dominujących;

d) organizacje non-profit i strony trzecie7, koordynowane przez podmioty 
zagraniczne i tworzone z myślą o wywieraniu wpływu na procesy wyborcze: 
należy rozważyć wprowadzenie w całej UE bardziej jednolitych zasad i 
przejrzystości w odniesieniu do organizacji zamierzających finansować 
działalność polityczną z myślą o wywieraniu bezpośredniego wpływu na procesy 
wyborcze, takie jak kampanie wyborcze i referendalne;

e) internetowe reklamy polityczne, niepodlegające zasadom dotyczącym reklamy 
telewizyjnej, radiowej i drukowanej i zwykle w ogóle nieuregulowane: istnieje 
zatem potrzeba zagwarantowania pełnej przejrzystości w odniesieniu do napływu 
i odpływu pieniędzy wykorzystywanych do celów internetowej reklamy 
politycznej, a także zapewnienia znacznie większej rozliczalności w zakresie 
wykorzystania algorytmów zgodnie z zasadą „znaj swojego klienta”; Komisja 
powinna bezzwłocznie przedłożyć wniosek ustawodawczy dotyczący 
przejrzystości sponsorowanych treści politycznych, zgodnie z propozycją zawartą 
w europejskim planie działania na rzecz demokracji, co zagwarantuje skuteczne 

                                               
5 Osoba, która w charakterze darowizny przekazuje pod swoim nazwiskiem na rzecz partii politycznej lub 
kandydata pieniądze innej osoby.
6 Omawiana luka prawna obejmuje dwa różne zjawiska: firmy przykrywki, które nie prowadzą rzeczywistej 
działalności gospodarczej i służą wyłącznie ukrywaniu źródeł finansowania; oraz krajowe spółki zależne 
zagranicznych spółek dominujących, wykorzystywane do zasilania pieniędzmi środowisk politycznych.
7 organizacje non-profit nie mają obowiązku ujawniania tożsamości darczyńców, ale w szeregu państw 
członkowskich UE zezwala im się na finansowanie partii politycznych i kandydatów.
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prawo partii w UE do prowadzenia kampanii internetowych przed wyborami 
europejskimi;

65. apeluje zatem do Komisji o przedstawienie konkretnych wniosków mających na celu 
eliminację wszystkich luk prawnych umożliwiających nieprzejrzyste finansowanie 
partii politycznych ze źródeł znajdujących się w państwach trzecich oraz o 
zaproponowanie wspólnych unijnych norm, które miałyby zastosowanie do krajowych 
praw wyborczych we wszystkich państwach członkowskich; uważa, że państwa 
członkowskie powinny zmierzać do wprowadzenia zakazu pochodzących spoza UE i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) darowizn na rzecz partii politycznych, z 
wyjątkiem wyborców mieszkających poza UE i EOG;

66. z zadowoleniem odnotowuje trwający przegląd rozporządzenia (UE, Euratom) 
nr 1141/2014 w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i 
europejskich fundacji politycznych; popiera wszystkie wysiłki na rzecz osiągnięcia 
wyższego poziomu przejrzystości w zakresie finansowania europejskich partii i fundacji 
politycznych, w szczególności przed wyborami europejskimi w 2024 r., w tym zakaz 
wszelkich darowizn spoza UE i z anonimowych źródeł;

Cyberbezpieczeństwo i odporność na cyberataki

67. apeluje do instytucji UE o bezzwłoczne zwiększenie inwestycji w strategiczne zdolności 
i możliwości Unii, takie jak sztuczna inteligencja, bezpieczna komunikacja oraz 
infrastruktura danych i chmury, w celu poprawy cyberbezpieczeństwa Unii; wzywa 
Komisję, aby również inwestowała więcej w wiedzę cyfrową i techniczną wiedzę 
specjalistyczną w Unii, w celu lepszego zrozumienia systemów cyfrowych używanych 
w całej Unii; apeluje do Komisji o przydział dodatkowych zasobów, zarówno ludzkich, 
jak i finansowych, na rzecz cyberbezpieczeństwa instytucji UE i państw członkowskich;

68. z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące nowej strategii w zakresie 
cyberbezpieczeństwa oraz nowej dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę 
(UE) 2016/11488 (NIS 2); zaleca, aby wynik końcowy trwających prac dotyczących 
wniosku uwzględniał niedociągnięcia dyrektywy NIS z 2018 r., zwłaszcza przez 
wzmocnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa, wprowadzenie bardziej 
rygorystycznych wymogów w zakresie egzekwowania, np. zharmonizowanych sankcji, 
a także zaproponowanie rozporządzeń horyzontalnych i dobrą współpracę publiczno-
prywatną na szczeblu operacyjnym; podkreśla, jak ważne jest osiągnięcie 
powszechnego wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa we wszystkich państwach 
członkowskich UE, aby zmniejszyć liczbę słabych punktów we wspólnym 
cyberbezpieczeństwie UE;

69. apeluje do Komisji, aby opracowała unijny zestaw narzędzi służących ograniczeniu 
ryzyka w zakresie nowej generacji technologii, takich jak 5G i 6G, z myślą o lepszym 
uwzględnieniu ryzyka związanego z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu 
produkowanego przez przedsiębiorstwa znajdujące się pod kontrolą obcych państw 
autorytarnych, a także aby opracowała globalne normy i zasady konkurencji, zgodnie z 

                                               
8 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego 
wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii, uchylającej dyrektywę (UE) 2016/1148, 
(COM(2020)0823).
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wartościami demokratycznymi, do celów tej nowej technologii; apeluje do Komisji, aby 
proponowała wymianę informacji między instytucjami UE a organami krajowymi na 
temat wyzwań, najlepszych praktyk i rozwiązań związanych ze środkami należącymi do 
unijnego zestawu narzędzi; uważa, że UE powinna inwestować więcej w swoje 
zdolności w zakresie technologii 5G i post-5G, aby ograniczyć zależność od 
zagranicznych dostawców;

70. popiera pomysł Komisji dotyczący przygotowania aktu w sprawie odporności 
cybernetycznej, który uzupełniałby europejską politykę cyberobrony, gdyż cybernetyka 
i obronność są wzajemnie powiązane; apeluje o zwiększenie zasobów do celów 
europejskich zdolności i koordynacji w zakresie cyberobrony;

71. potępia prowadzone na wielką skalę i nielegalne wykorzystanie przez podmioty 
państwowe oprogramowania do inwigilacji Pegasus przeciwko dziennikarzom, 
obrońcom praw człowieka i politykom; przypomina, że Pegasus to tylko jeden z wielu 
nielegalnych programów inwigilacji prowadzonych przez podmioty państwowe 
przeciwko niewinnym obywatelom;

72. wyraża zaniepokojenie, że dziennikarze i działacze demokratyczni mogą być nielegalnie 
inwigilowani oraz nękani przez reżimy autorytarne, przed którymi starali się uciec, 
nawet na terytorium UE, i uważa, że stanowi to poważne naruszenie podstawowych 
wartości Unii oraz praw podstawowych jednostki, zapisanych w Karcie praw 
podstawowych, europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC) oraz 
Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych; ubolewa nad brakiem 
wsparcia prawnego dla ofiar tego oprogramowania szpiegowskiego;

73. wskazuje na pilną potrzebę wzmocnienia ram ustawodawczych, aby rozliczyć tych, 
którzy dystrybuują takie oprogramowanie, używają go i nadużywają do celów 
nielegalnych i niedozwolonych; odnosi się w szczególności do sankcji nałożonych 21 
czerwca 2021 r. na Aleksandra Szatrowa, dyrektora generalnego białoruskiego 
przedsiębiorstwa produkującego oprogramowanie do rozpoznawania twarzy 
wykorzystywane przez reżym autorytarny;

74. apeluje o ambitny przegląd dyrektywy o e-prywatności w celu wzmocnienia poufności 
komunikacji i danych osobowych podczas korzystania z urządzeń elektronicznych, bez 
obniżania poziomu ochrony zapewnianego przez ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych oraz przez dyrektywę o ochronie danych w sprawach karnych; apeluje do UE i 
państw członkowskich o dalszą koordynację działań na podstawie dyrektywy 
dotyczącej ataków na systemy informatyczne , w celu zapewnienia, aby nielegalny 
dostęp do systemów informatycznych i nielegalne przechwytywanie zdefiniowano jako 
przestępstwa; przypomina, że każde naruszenie poufności ze względów bezpieczeństwa 
narodowego musi odbywać się w sposób zgodny z prawem oraz w wyraźnych i prawnie 
uzasadnionych celach w społeczeństwie demokratycznym, z zastrzeżeniem absolutnej 
konieczności i proporcjonalności, jak tego wymagają EKPC i Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej;

Ochrona instytucji UE

75. podkreśla, że sieci, budynki i personel instytucji UE stanowią cel dla wszystkich typów 
zagrożeń i ataków hybrydowych ze strony zagranicznych podmiotów państwowych, a 
zatem wymagają należytej ochrony; dostrzega stałe nasilanie się inicjowanych przez 
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państwa ataków wymierzonych w instytucje, organy i agencje UE, w tym w Europejską 
Agencję Leków (EMA) oraz w instytucje i organy publiczne państw członkowskich;

76. apeluje o gruntowny przegląd usług, sieci, wyposażenia i sprzętu wykorzystywanych 
przez instytucje, organy i agencje UE w celu zagwarantowania cyberbezpieczeństwa; 
wzywa instytucje UE i państwa członkowskie do zapewnienia należytych wytycznych i 
bezpiecznych narzędzi dla personelu; kładzie nacisk na potrzebę podnoszenia 
świadomości w zakresie korzystania z bezpiecznych usług i sieci w instytucjach i 
organach administracji;

77. podkreśla, jak ważna jest koordynacja między poszczególnymi instytucjami, organami i 
agencjami UE specjalizującymi się w cyberbezpieczeństwie, takimi jak zespół 
reagowania na incydenty komputerowe w instytucjach, organach i agencjach UE 
(CERT-UE), wraz z pełnym rozwojem jego zdolności operacyjnych, a także Agencja 
Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) i mająca powstać wspólna 
jednostka ds. cyberprzestrzeni, co zapewni skoordynowaną reakcję na wielkoskalowe 
zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa w UE; z zadowoleniem przyjmuje trwającą 
zorganizowaną współpracę między CERT-UE a ENISA; docenia niedawne inicjatywy 
podejmowane przez sekretariaty generalne instytucji UE w celu rozwijania wspólnych 
zasad dotyczących informacji i cyberbezpieczeństwa;

78. oczekuje na dwa wnioski Komisji dotyczące rozporządzeń ustanawiających 
normatywne ramy bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa we wszystkich instytucjach, 
organach i agencjach UE oraz jest zdania, że rozporządzenia te powinny obejmować 
budowanie zdolności; apeluje do Komisji i państw członkowskich o przydzielenie 
dodatkowych funduszy i zasobów na cyberbezpieczeństwo instytucji UE, aby sprostać 
wyzwaniom stale zmieniającego się krajobrazu zagrożeń;

79. oczekuje na sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 
audytu cyberbezpieczeństwa, spodziewane na początku 2022 r.;

80. apeluje do wszystkich instytucji UE o podnoszenie świadomości wśród ich personelu 
przez należyte szkolenie i wytyczne w celu ograniczania cybernetycznych i 
niecybernetycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania im; apeluje o 
obowiązkowe i regularne szkolenia dla całego personelu oraz wszystkich posłów i 
posłanek do PE;

81. podkreśla, że w przypadkach manipulacji informacjami potrzebne są odpowiednie 
procedury zarządzania kryzysowego, w tym systemy ostrzegania funkcjonujące między 
szczeblami administracji i sektorami, aby zagwarantować wzajemną wymianę 
informacji oraz zapobiegać rozpowszechnianiu się zmanipulowanych informacji; z 
zadowoleniem przyjmuje w związku z tym system wczesnego ostrzegania i procedurę 
wczesnego ostrzegania ustanowioną przed wyborami europejskimi w 2019 r., a także 
procedury stosowane przez administracje Komisji i Parlamentu w celu ostrzegania o 
ewentualnych przypadkach wpływających na instytucje lub procesy demokratyczne UE; 
apeluje do administracji UE o dalszą refleksję nad wspólnym zestawem narzędzi, 
aktywowanym w razie ostrzeżenia przekazanego przez system wczesnego ostrzegania;

Ingerencje przez przejmowanie elit, narodowe diaspory i uniwersytety

82. potępia wszelkie metody przejmowania elit oraz technikę kooptacji urzędników 
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najwyższego szczebla oraz byłych polityków UE, stosowaną przez przedsiębiorstwa 
zagraniczne powiązane z rządami czynnie zaangażowanymi w ingerencje wymierzone 
w UE, a także ubolewa nad brakiem narzędzi i rozwiązań z zakresu egzekwowania, 
które są potrzebne, aby zapobiegać takim praktykom; uważa, że ujawnianie informacji 
poufnych uzyskanych w okresie sprawowania funkcji publicznych lub urzędniczych, 
kosztem strategicznych interesów UE i jej państw członkowskich, powinno być ściśle 
zakazane;

83. apeluje do Komisji, aby zachęcała do przeciwdziałania przejmowaniu elit i 
koordynowała takie przeciwdziałania, np. uzupełniając okres karencji po zakończeniu 
sprawowania urzędu dla komisarzy UE o obowiązek sprawozdawczości po upływie 
takiego okresu oraz ustrukturyzowane zasady walki z przejmowaniem elit na szczeblu 
UE;

84. wyraża zaniepokojenie zintegrowanymi strategiami lobbingu, łączącymi interesy 
przemysłowe z obcymi celami politycznymi, w szczególności gdy sprzyjają one 
interesom państwa autorytarnego; apeluje zatem, aby instytucje UE zreformowały 
rejestr służący przejrzystości, w tym przez wprowadzenie bardziej rygorystycznych 
zasad dotyczących przejrzystości, mapowanie zagranicznego finansowania na rzecz 
lobbingu związanego z UE, a także wprowadzenie pozycji umożliwiającej identyfikację 
finansowania pochodzącego od obcych rządów; uważa australijski system na rzecz 
przejrzystości wpływów zagranicznych za dobrą praktykę wartą naśladowania;

85. wzywa państwa członkowskie, aby rozważyły ustanowienie systemu rejestracji 
wpływów zagranicznych oraz utworzenie zarządzanego przez rządy rejestru działań 
podejmowanych na rzecz lub w imieniu obcego państwa, zgodnie z dobrą praktyką 
stosowaną przez demokracje o podobnych poglądach;

86. jest zaniepokojony próbami kontrolowania diaspor mieszkających na terytorium UE 
przez obce państwa autorytarne; zwraca uwagę na zasadniczą rolę, jaką odgrywa 
chiński Zjednoczony Front, będący departamentem odpowiedzialnym bezpośrednio 
przed Komitetem Centralnym Komunistycznej Partii Chin i mającym za zadanie 
koordynację strategii zewnętrznej ingerencji Chin przez ścisłą kontrolę nad 
Chińczykami i chińskimi przedsiębiorstwami za granicą; zwraca uwagę na 
doświadczenia Australii i Nowej Zelandii w radzeniu sobie ze Zjednoczonym Frontem;

87. podkreśla, że wysiłki Kremla mające na celu wdrażanie tzw. programów wsparcia 
rodaków, w szczególności w państwach bałtyckich i w krajach wschodniego sąsiedztwa, 
stanowią część geopolitycznej strategii reżimu Putina, której celem jest dzielenie 
społeczeństw w UE, a także realizacja koncepcji „rosyjskiego świata”, służącej 
uzasadnieniu ekspansjonistycznych działań reżimu;

88. wyraża zaniepokojenie eksterytorialnym stosowaniem środków przymusu wynikających 
z nowej chińskiej ustawy o bezpieczeństwie narodowym, która, w połączeniu z 
umowami o ekstradycji zawartymi przez Chiny z innymi krajami, umożliwia Chinom 
prowadzenie działań odstraszających na dużą skalę wobec krytycznie nastawionych 
osób niebędących obywatelami Chin, np. niedawno wobec dwóch duńskich 
parlamentarzystów;

89. wyraża zaniepokojenie liczbą europejskich uniwersytetów, szkół i ośrodków 
kulturalnych zaangażowanych w partnerstwa z podmiotami chińskimi, w tym z 
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Instytutami Konfucjusza, co umożliwia kradzież wiedzy naukowej i sprawowanie 
ścisłej kontroli nad wszystkimi tematami związanymi z Chinami w dziedzinie badań 
naukowych i nauczania, co narusza konstytucyjną zasadę ochrony wolności i autonomii 
akademickiej, a także nad wyborem działań kulturalnych mających związek z Chinami; 
ubolewa w szczególności nad podjętą w 2020 r. przez muzeum w Nantes decyzją o 
odwołaniu wystawy poświęconej Czyngis-Chanowi w wyniku silnej presji ze strony 
Chin, sprzeciwiających się takiej wystawie9;

90. potępia podjętą przez rząd węgierski decyzję o otwarciu filii Uniwersytetu Fudan, przy 
jednoczesnym zamknięciu Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie; 
wyraża zaniepokojenie coraz większą zależnością finansową europejskich 
uniwersytetów od Chin oraz apeluje do Komisji i państw członkowskich o zapewnienie 
odpowiednich przydziałów budżetowych dla uniwersytetów europejskich; apeluje do 
Komisji, aby zaproponowała przepisy poprawiające przejrzystość finansowania 
uniwersytetów, np. przez obowiązkowe deklaracje darowizn;

91. wyraża zaniepokojenie coraz większą liczbą Instytutów Konfucjusza zakładanych na 
całym świecie, w szczególności w Europie, które mają ścisłe powiązania z państwem 
chińskim; zauważa, że w 2020 r. Instytuty Konfucjusza zmieniły nazwę i obecne znane 
są jako „Centrum Edukacji Językowej i Współpracy”; zwraca uwagę na brak statusu 
prawnego Instytutów Konfucjusza; apeluje do państw członkowskich i Komisji o 
wsparcie niezależnych kursów języka chińskiego bez zaangażowania Komunistycznej 
Partii Chin i państwa chińskiego; uważa, że niedawno ustanowione krajowe centrum ds. 
chińskich w Szwecji może być cennym aktywem zapewniającym kontekst działaniom i 
komunikatom Instytutów Konfucjusza;

92. uważa ponadto, że Instytuty Konfucjusza stanowią platformę lobbingową dla chińskich 
interesów gospodarczych oraz pole działania chińskich służb wywiadowczych i 
rekrutacji szpiegów; przypomina, że wiele uniwersytetów postanowiło zaprzestać 
współpracy z Instytutami Konfucjusza ze względu na ryzyko szpiegostwa i ingerencji, 
jak np. uniwersytety w Düsseldorfie w 2016 r., Brukseli (VUB i ULB) w 2019 r. oraz w 
Hamburgu w 2020 r., a także wszystkie uniwersytety w Szwecji;

93. zauważa, że obce ingerencje mogą być również realizowane za pośrednictwem 
wpływów w instytucjach religijnych, takich jak rosyjskie wpływy w kościołach 
prawosławnych, np. w Serbii i Czarnogórze, w tym przez wywoływanie podziałów 
wśród miejscowej ludności, rozwijanie tendencyjnego pisarstwa historycznego oraz 
promowanie agendy antyunijnej, a także wpływy tureckie wywierane za pośrednictwem 
meczetów we Francji i w Niemczech; apeluje do Komisji i państw członkowskich o 
zapewnienie lepszej koordynacji w zakresie ochrony instytucji religijnych przed obcymi 
ingerencjami;

Odstraszanie i sankcje zbiorowe

94. uważa, że systemy sankcji ustanowione niedawno przez UE, takie jak środki 
ograniczające podejmowane w związku z cyberatakami zagrażającymi Unii i jej 
państwom członkowskim10 oraz globalny system sankcji UE za naruszenia praw 

                                               
9 https://www.chateaunantes.fr/expositions/fils-du-ciel-et-des-steppes/
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2019%3A129I%3ATOC
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człowieka11, przyjęte odpowiednio 17 maja 2019 r. oraz 7 grudnia 2020 r., wykazały 
swoją wartość dodaną, zapewniając UE cenne narzędzia odstraszania; przypomina, że 
systemy sankcji za cyberataki i za naruszenia praw człowieka zastosowano dwukrotnie, 
odpowiednio w 2020 i 2021 r.;

95. apeluje do UE i jej państw członkowskich, aby nadal podejmowały środki w celu walki 
z dezinformacją i zagrożeniami hybrydowymi, przy pełnym poszanowaniu wolności 
wyrazu i informacji, w tym przez ustanowienie systemu sankcji zgodnie z art. 29 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 215 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (środki ograniczające) w obszarze obcych ingerencji, w tym dezinformacji, 
które w maksymalnym możliwym stopniu powinny być wymierzone w decydentów i 
organy odpowiedzialne za agresywne działania; jest zdania, że kraje zaangażowane w 
obce ingerencję i manipulację informacjami w celu zdestabilizowania sytuacji w UE 
powinny ponieść koszty swoich decyzji oraz konsekwencje gospodarcze, wizerunkowe 
lub dyplomatyczne; apeluje do Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa o przedstawienie konkretnych propozycji w 
tym zakresie;

96. nalega, aby, dążąc zarazem do ochrony procesów demokratycznych, praw człowieka i 
wolności zdefiniowanych w traktatach, w systemie sankcji zwrócono szczególną uwagę 
na wpływ wszelkich nakładanych sankcji na prawa i wolności podstawowe, aby 
zapewnić poszanowanie Karty praw podstawowych;

97. uważa, że podczas gdy charakter ataków hybrydowych zmienia się, groźba, jaką 
stanowią one dla wartości Unii Europejskiej, jej fundamentalnych interesów, 
bezpieczeństwa, niezależności i integralności, a także dla wzmocnienia i poparcia 
demokracji, praworządności, praw człowieka i zasad praworządności, może być 
znaczna pod względem skali ataków, ich rodzaju lub skumulowanego efektu; uważa, że 
należy przeprowadzić pogłębioną analizę charakteru i skutków poszczególnych 
przypadków dezinformacji i zagrożeń hybrydowych oraz działań, które nie są objęte 
wspomnianymi powyżej systemami sankcji wprowadzonymi już w celu walki z 
cyberatakami, aby sklasyfikować ataki i określić te, które nie wymagają reakcji UE;

98. zauważa, że coraz szersze jest międzynarodowe zrozumienie poważnego oddziaływania 
niektórych obcych ingerencji na procesy demokratyczne oraz ich wpływu na 
korzystanie z praw i wywiązywanie się z obowiązków; odnotowuje w związku z tym 
zmiany wprowadzone w 2018 r. australijską ustawą o zmianie ustawodawstwa w 
zakresie bezpieczeństwa narodowego (szpiegostwo i obce ingerencje), mające na celu 
kryminalizację potajemnych i wprowadzających w błąd działań podmiotów 
zagranicznych zamierzających ingerować w procesy polityczne lub rządowe, wpływać 
na prawa lub obowiązki bądź wspierać działalność wywiadowczą obcego rządu, przez 
ustanowienie nowych przestępstw, takich jak „celowa obca ingerencja”;

99. ma świadomość, że na mocy art. 21 ust. 3 TUE musi zapewnić spójność między 
poszczególnymi dziedzinami swoich działań zewnętrznych oraz ich spójność z innymi 
strategiami politycznymi, zdefiniowanymi w traktatach; zauważa w związku z tym, że 
obcych ingerencji, w tym zagrożenia, jakie stanowią zagraniczni terroryści i grupy 
terrorystyczne mające wpływ na osoby pozostające w UE, dotyczyła także dyrektywa 

                                               
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu12;

100. podkreśla, że w celu wzmocnienia ich oddziaływania sankcje należy nakładać 
zbiorowo, w koordynacji z partnerami o podobnych poglądach, lecz także z 
poszanowaniem innych typów reakcji na ataki, potencjalnie angażujących organizacje 
międzynarodowe i sformalizowanych w umowie międzynarodowej; odnosi się w 
szczególności do komunikatu ze spotkania NATO z dnia 14 czerwca 2021 r., w którym 
potwierdzono, że decyzja o tym, kiedy cyberatak powoduje uruchomienie art. 5 
Traktatu północnoatlantyckiego, będzie podejmowana w trybie indywidualnym przez 
Radę Północnoatlantycką oraz że wpływ istotnych skumulowanych działań 
cybernetycznych prowadzonych w złej intencji może być w pewnych okolicznościach 
uznany za równoważny atakowi zbrojnemu13;

Globalna współpraca i multilateralizm

101. dostrzega, że wiele krajów demokratycznych na całym świecie stoi w obliczu 
podobnych operacji destabilizacyjnych prowadzonych przez obce państwa autorytarne;

102. zwraca uwagę na potrzebę globalnej współpracy między krajami o podobnych 
poglądach na te kwestie o zasadniczym znaczeniu, przyjmującej formę partnerstwa 
opartego na wspólnym zrozumieniu i wspólnych definicjach, w celu ustanowienia 
międzynarodowych norm i zasad;

103. uważa, że, opierając się na wspólnej orientacji sytuacyjnej, partnerzy o podobnych 
poglądach powinni wymieniać się najlepszymi praktykami oraz ustalać wspólne 
reakcje, w tym sankcje zbiorowe;

104. apeluje do UE i jej państw członkowskich o rozważenie odpowiednich formatów 
międzynarodowych, które umożliwiłyby partnerstwo i współpracę między partnerami o 
podobnych poglądach;

105. z zadowoleniem przyjmuje deklarację NATO z dnia 14 czerwca 2021 r., w której 
dostrzega się coraz poważniejsze wyzwanie, jakie stanowią zagrożenia cybernetyczne i 
hybrydowe oraz inne zagrożenia niesymetryczne, w tym kampanie dezinformacyjne, a 
także wykorzystanie w złej intencji coraz bardziej zaawansowanych powstających i 
przełomowych technologii;

106. z zadowoleniem odnotowuje podjęte już inicjatywy, w szczególności na szczeblu 
administracyjnym, na rzecz dzielenia się wiedzą o sytuacji w odniesieniu do ataków 
hybrydowych, w tym kampanii dezinformacyjnych, w czasie rzeczywistym, takie jak
ustanowiony przez ESDZ system wczesnego ostrzegania, częściowo otwarty dla krajów 
o podobnych poglądach, ustanowiony przez grupę G-7 mechanizm szybkiego 
reagowania oraz Połączony Pion Wywiadu i Bezpieczeństwa NATO;

107. podkreśla, że globalna współpraca powinna opierać się na wspólnych projektach, 
angażujących organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju i UNESCO, i budujących zdolności demokratyczne w krajach 

                                               
12 Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6.
13 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm
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stojących w obliczu podobnych zagrożeń hybrydowych; apeluje do UE o ustanowienie 
europejskiego funduszu na rzecz demokratycznych mediów, wspierającego niezależne 
dziennikarstwo w krajach europejskiego sąsiedztwa;

108. podkreśla, jak ważne są strategiczne kraje, m.in. należące do wschodniego i 
południowego sąsiedztwa UE oraz położone na Bałkanach Zachodnich, gdyż Rosja 
usiłuje wykorzystywać je jako laboratorium manipulacji informacjami i wojny 
hybrydowej; uważa, że działania UE mogą przyjmować formę finansowania projektów 
mających na celu zapewnienie wolności mediów i współpracę w zakresie umiejętności 
korzystania z mediów; zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia zdolności ESDZ w tym 
zakresie;

109. apeluje do Parlamentu, aby odegrał wiodącą rolę pod względem promowania wymiany 
informacji oraz aby omawiał najlepsze praktyki z parlamentami partnerskimi na całym 
świecie, wykorzystując swoją rozległą sieć delegacji międzyparlamentarnych, a także 
inicjatywy demokratyczne i wsparcie koordynowane przez jego Zespół ds. Wspierania 
Demokracji i Koordynacji Wyborów;

110. apeluje do ESDZ o wzmocnienie roli delegacji UE w państwach trzecich, aby 
zwiększyć ich zdolność do demaskowania kampanii dezinformacyjnych zagrażających 
wartościom demokratycznym, organizowanych przez zagraniczne podmioty 
państwowe;

111. apeluje, aby kwestię obcych ingerencji prowadzonych w złej intencji uwzględniono w 
przygotowywanym kolejnym Kompasie strategicznym UE;

°

° °

112. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do 
spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządom i parlamentom państw 
członkowskich.
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UZASADNIENIE

Kontekst

Kiedy 18 czerwca 2020 r. Parlament Europejski postanowił powołać Komisję Specjalną ds. 
Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym 
Dezinformacji, powierzył jej zadanie zapewnienia długoterminowego podejścia do dowodów 
na obce ingerencje w demokratyczne instytucje i procesy w UE i jej państwach 
członkowskich.

Rok po posiedzeniu inauguracyjnym Komisji, które miało miejsce 23 września 2020 r., 
opierając się na dużej liczbie wypowiedzi różnych ekspertów i praktyków, sprawozdawczyni 
jest już w stanie przedstawić stan rzeczywisty, zakres i wysoki poziom zaawansowania 
licznych form przyjmowanych przez agresywne operacje podejmowane i finansowane przez 
podmioty zagraniczne w celu ingerowania w UE; sprawozdawczyni jest także w stanie 
stwierdzić, z zaniepokojeniem, szybkość adaptacji, ulotność i coraz wyższe tempo tego 
zjawiska – w którym w okresie zaledwie roku wprowadza się nowe podmioty, nowe narracje, 
nowe narzędzia.

Od prowadzonych na nieznaną wcześniej skalę kampanii dezinformacyjnych dotyczących 
pandemii COVID-19 po cyberataki przeciwko organom publicznym, w tym infrastrukturze 
zdrowia publicznego, od strategii ingerencji łączących przejmowanie elit i lobbing 
przemysłowy do potajemnego finansowania działalności politycznej, od kontroli nad 
ośrodkami akademickimi i kulturalnymi po instrumentalizację diaspor międzynarodowych, 
nasza komisja analizowała wieloaspektowy i dynamiczny wymiar tego nowego rodzaju 
wojny, którego celem jest podważenie spójności społecznej i wzajemnego zaufania w naszych 
europejskich demokratycznych społeczeństwach z myślą o ich osłabieniu.

Komisja na szczęście była także świadkiem wzrostu świadomości w odniesieniu do tych 
zasadniczych kwestii, w tym powszechnego zrozumienia, że UE i jej państwa członkowskie 
powinny zostać bezzwłocznie wyposażone we w pełni rozwinięte strategie polityczne na 
rzecz odporności i narzędzia odstraszania, oparte na podejściu obejmującym całość 
społeczeństwa, umożliwiające im przeciwdziałanie wszelkim rodzajom zagrożeń 
hybrydowych i ataków i w związku z tym zabezpieczających zrównoważone funkcjonowanie 
demokracji.

Budowanie odporności UE przez orientację sytuacyjną, umiejętność korzystania z mediów i 
edukację

Jest jasne, że pierwszy filar skutecznej obrony przed obcymi ingerencjami to posiadanie 
orientacji sytuacyjnej. W tym celu musimy wykonać dwa ważne kroki: po pierwsze musimy 
monitorować, mapować i analizować poszczególne ingerencje i ataki, aby w pełni zrozumieć 
zagrożenie; po drugie, musimy dopilnować, aby każdy, kto potrzebuje takiej wiedzy, znał tę 
analizę.

Wielu badaczy, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy i pracowników 
instytucji europejskich wykonuje ważne zadanie, jakim jest analizowanie zagrożenia. Wielu z 
nich należy do komisji INGE. Na szczeblu europejskim sprawozdawczyni docenia w 
szczególności pracę grup zadaniowych StratCom ESDZ. Musimy jednak nadal rozwijać tę 
działalność. Nie możemy godzić się z tym, że nadal nie istnieje grupa zadaniowa 
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monitorująca ingerencje ze strony Chin.

Musimy także upewnić się, że te ustalenia trafią do szerszych grup społeczeństwa. Ważne są 
zarówno ukierunkowane szkolenia dla osób sprawujących funkcje podatne na obce 
ingerencję, jak i ogólne kampanie podnoszenia świadomości. W tym kontekście edukacja w 
zakresie umiejętności korzystania z mediów i umiejętności cyfrowych ma zasadnicze 
znaczenie dla umożliwienia obywatelom lepszej interpretacji i oceny napotykanych 
informacji.

Dziennikarze odgrywają kluczową rolę, zapewniając zdrowy klimat debaty. Niestety 
ucierpieli oni finansowo w wyniku cyfryzacji, zwłaszcza że systemy reklamowe, jak się 
wydaje, preferują raczej treści nacechowane emocjonalnie, w tym opinie i dezinformację, niż 
wysokiej jakości dziennikarstwo. Poszczególni dziennikarze zajmujący się wrażliwymi 
tematami często padają ofiarami nękania i zorganizowanych gróźb. Ze względu na to, jak 
istotna jest obrona niezależności wysokiej jakości mediów, ważne jest również 
przeanalizowanie sposobów wsparcia nowych mediów i dziennikarzy, zarówno finansowo, 
jak i zapewniając ochronę przed nękaniem.

Obce ingerencje z wykorzystaniem platform internetowych

Jest jasne, że obecny system rozpowszechniania informacji za pośrednictwem platform 
prowadzi do wypaczenia klimatu w internecie, w którym kwitnie dezinformacja i inne rodzaje 
manipulowania informacjami. Doniesienia o wyciekach i sprzedaży wrażliwych danych, 
algorytmach promujących treści radykalizujące i platformach przymykających oko na 
naruszenia ich własnych warunków są tak powszechne, że niemal przywykliśmy do nich i 
przestały nas one niepokoić. Musimy położyć temu kres.

Liczne dyskusje z ekspertami przekonały mnie, że obecna metoda samoregulacji nie działa i 
należy ją zastąpić wiążącymi przepisami. Nie możemy godzić się na to, że zagraniczne 
podmioty swobodnie manipulują treściami, które otrzymujemy w internecie za 
pośrednictwem platform lub nadużywają systemów reklamowych, przez co reklamodawcy 
nieświadomie przyczyniają się do ich finansowania. Nie możemy także godzić się na to, że 
platformom pozwala się na bezczynność bez żadnych konsekwencji.

Wprowadzono wprawdzie wiele usprawnień, zarówno z inicjatywy samych platform, jak i 
wynikających ze środków publicznych, takich jak kodeks postępowania. Bez znaczącej 
przejrzystości nie jest jednak możliwe wyrobienie sobie opinii na temat skutków tych działań. 
Ma również podstawowe znaczenie, aby kodeksowi postępowania, z zasady dobrowolnemu, 
towarzyszył skuteczny mechanizm egzekwowania i aby uzupełniały go efektywne przepisy. 
Ponadto uderzające jest, jak wiele strategii politycznych na rzecz przeciwdziałania ingerencji 
stosuje się tylko w odniesieniu do treści w języku angielskim lub w bardzo ograniczonej 
liczbie języków. Nie możemy akceptować sytuacji, w której użytkownicy języka łotewskiego, 
bułgarskiego, greckiego, czy nawet francuskiego lub niemieckiego są chronieni przed 
manipulacjami w internecie znacznie słabiej niż rodzimi użytkownicy języka angielskiego 
tylko dlatego, że platformy priorytetowo traktują treści w tym języku.

Infrastruktura krytyczna i sektory strategiczne

Infrastruktura krytyczna ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i 
społeczeństwa. Lepsza ochrona sektorów krytycznych wymaga skoordynowanych i 
wspólnych działań obejmujących wszystkie sektory oraz szczeble – unijny, krajowy, 
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regionalny i lokalny. Nowa dyrektywa Komisji mająca na celu zwiększenie odporności 
podmiotów krytycznych to ważny punkt wyjścia. Sprawozdawczyni jest jednak zdania, że 
wykaz infrastruktury krytycznej należy poszerzyć o media, a także o infrastrukturę wyborczą, 
biorąc pod uwagę ich zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania funkcjonowania UE i jej 
państw członkowskich, jak również że należy dopuścić elastyczność przy dodawaniu w 
przyszłości nowych sektorów strategicznych do wykazu. Jest niezwykle ważne, aby w 
dyrektywie utrzymano podejście odznaczające się dużymi możliwościami adaptacji, 
umożliwiające szybkie aktualizacje i modyfikacje.

Ponadto zależność w zakresie infrastruktury krytycznej zarówno od inwestycji zagranicznych, 
jak i od zagranicznych dostawców technologii stwarza wiele zagrożeń dla autonomicznego 
funkcjonowania takiej infrastruktury. Dlatego też dążenie UE do autonomii strategicznej i 
suwerenności cyfrowej ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Potajemne finansowanie działalności politycznej przez zagranicznych darczyńców 

Jak pokazują wiarygodne dowody, podmioty zagraniczne aktywnie ingerują w demokratyczne 
wybory i referenda w krajach europejskich przez potajemne operacje finansowania podczas 
kampanii.

Takie prowadzone w złej intencji operacje zagrażają rzetelności wyborów organizowanych w 
UE, skutkując nieuczciwą konkurencją między partiami i kandydatami, gdyż zapewniają 
dodatkowe zasoby niektórym partiom – zwykle przeciwnym UE – nieuwzględniane w 
oficjalnych rozliczeniach wydatków na kampanię.

Według sprawozdania przedstawionego w 2020 r. przez Sojusz w Obronie Demokracji 
(Alliance for Securing Democracy) dotyczącego potajemnego finansowania z zagranicy1, w 
ciągu minionej dekady Rosja, Chiny i inne reżimy autorytarne przekazały już ponad 300 mln 
USD do 33 krajów, aby ingerować w procesy demokratyczne ponad 100 razy, z czego połowa 
przypadków dotyczy działań Rosji w Europie.

Niektóre z tych operacji nie są nawet nielegalne: wykorzystują one liczne luki prawne 
wynikające z tego, że przepisy krajowego prawa wyborczego państw członkowskich 
dotyczące finansowania działalności politycznej nie są zharmonizowane na szczeblu UE.

Cyberbezpieczeństwo i odporność na cyberataki

Postępująca cyfryzacja usług doprowadziła do coraz większego uzależnienia infrastruktury 
krytycznej od systemów internetowych, zwiększając tym samym ich podatność na cyberataki 
i narażenie danych. Liczba cyberataków wzrosła w ostatnich latach, przy czym wymierzone 
są one w podmioty o znaczeniu strategicznym, takie jak Europejska Agencja Leków (EMA) i 
parlament norweski.

Rozdrobnienie zdolności i możliwości oraz ograniczona dostępność zasobów ludzkich i 
finansowych wskazują na podatność UE na cyberataki. Takich agresywnych działań nie 
powstrzymują granice. Jest zatem bardzo ważne, aby UE bezzwłocznie zaczęła inwestować w 
swoje strategiczne cyfrowe zdolności i możliwości – przez przydzielanie dodatkowych 
zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych, na cyberbezpieczeństwo – zarazem 
zapewniając, aby we wszystkich państwach członkowskich osiągnięto wspólny wysoki 

                                               
1 https://securingdemocracy.gmfus.org/covert-foreign-money/
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stopień cyberbezpieczeństwa. Unijna strategia cyberbezpieczeństwa z 2020 r. i dyrektywa 
NIS 2 to ważne propozycje dotyczące poprawy cyberbezpieczeństwa w UE, które w 
przyszłości zostanie wzmocnione przez akt w sprawie odporności cybernetycznej i politykę 
cyberobrony.

Ponadto bezzwłocznie należy zająć się kwestią oprogramowania szpiegowskiego, takiego jak 
Pegasus, wzmacniając ramy ustawodawcze, aby rozliczać podmioty dystrybuujące takie 
oprogramowanie oraz używające i nadużywające go.

Ochrona instytucji UE

Cyberbezpieczeństwo powinno zostać poprawione nie tylko w państwach członkowskich, 
lecz także w instytucjach UE. Niedawne ataki wymierzone w te instytucje uwypukliły 
potrzebę silnej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie wykrywania, monitorowania i 
udostępniania informacji podczas cyberataków lub w celu zapobiegania im. Instytucje 
europejskie podjęły już środki na rzecz wzmocnienia swojego cyberbezpieczeństwa i 
dysponują narzędziami koordynacji swoich działań, a także wykrywania cyberataków, takimi 
jak CERT-UE i ENISA, do których dołączy wspólna jednostka ds. cyberprzestrzeni.

Niezbędne są jednak dalsze działania. Po pierwsze, należy zwiększyć zasoby zarówno 
ludzkie, jak i finansowe, aby sprostać wyzwaniom stale zmieniającego się krajobrazu 
zagrożeń. Po drugie, instytucje UE powinny przeprowadzić gruntowny przegląd usług i sieci, 
z których korzystają, aby ograniczyć ryzyko i zagwarantować, że ich bezpieczeństwo nie 
będzie zależne od zagranicznych technologii. I wreszcie wszystkim pracownikom należy 
zapewnić podnoszenie świadomości oraz odpowiednie szkolenia i wytyczne, aby ograniczać 
cybernetyczne i niecybernetyczne zagrożenia dla bezpieczeństwa i przeciwdziałać im.

Ingerencje przez przejmowanie elit, narodowe diaspory i uniwersytety

Kolejny zestaw narzędzi, jakim dysponują obce kraje pragnące ingerować w funkcjonowanie 
UE opiera się na ingerencji wykorzystującej ludzi.

„Przejmowanie elit”, czyli kooptacja, to niestety szeroko rozpowszechnione zjawisko, a jego 
najbardziej znana forma to zatrudnianie byłych europejskich polityków i urzędników 
wysokiego szczebla przez przedsiębiorstwa kontrolowane przez obce państwa, w zamian za 
ich wiedzę nabytą podczas sprawowania urzędów lub funkcji publicznych. Ich wiedza, często 
oparta na poufnych informacjach i kontaktach, jest następnie wykorzystywana kosztem 
interesów strategicznych UE i jej państw członkowskich. Operacje takie często wiążą się ze 
strategiami lobbingu przemysłowego, a wówczas połączone zostają cele gospodarcze i 
polityczne.

Inną formą ingerencji wykorzystującej ludzi jest zwiększanie przez agentów obcych państw 
wpływów na uniwersytetach, w szkołach, a także w instytucjach kulturalnych i religijnych, a 
w końcu przejmowanie kontroli nad nimi w kwestiach istotnych dla danego kraju obcego. 
Sposób, w jaki Instytuty Konfucjusza – niedawno nazwane „Centrami Edukacji językowej i 
współpracy” – dążą do kontrolowania wszystkich typów badań, nauczania, a nawet wystaw 
związanych z Chinami na wielu europejskich uniwersytetach i w muzeach to wyrazisty 
przykład takich praktyk. Także inne kraje są bardzo aktywne w tej dziedzinie, np. Rosja 
działająca przez kościoły prawosławne.

Ta forma ingerencji w dużej mierze korzysta z wysiłków zmierzających do kontrolowania 
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diaspor narodowych mieszkających w UE, które potencjalnie stanowią potężny czynnik 
nacisku obejmujący wszystkie segmenty społeczeństw europejskich. Wysiłki te mają również 
na celu uciszanie oponentów politycznych mieszkających za granicą.

Odstraszanie i sankcje zbiorowe

UE i jej państwa członkowskie muszą wypracować wiarygodne narzędzia odstraszania. W 
istocie UE i państwa członkowskie nie posiadają obecnie żadnego specjalnego systemu 
sankcji związanych z obcymi ingerencjami i kampaniami dezinformacyjnymi 
organizowanymi przez zagraniczne podmioty państwowe.

Sprawozdawczyni jest świadoma wyzwań prawnych, jakie mogą towarzyszyć tworzeniu 
takiego systemu sankcji i do których zalicza się m.in. potrzeba precyzyjnego zdefiniowania 
elementów przestępstw i ich potencjalnych skumulowanych efektów zgodnie z prawem 
unijnym i międzynarodowym.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że, przy definiowaniu „celowej obcej ingerencji” oraz do 
celów kryminalizacji potajemnych i wprowadzających w błąd działań podmiotów 
zagranicznych, przydatnym źródłem inspiracji dla UE mogą być kroki podjęte w tym zakresie 
przez innych partnerów, takich jak w szczególności Australia.

Sprawozdawczyni uważa również, że możemy bazować na tym, co już wypracowano na 
szczeblu UE, zwłaszcza na środkach ograniczających mających przeciwdziałać cyberatakom 
zagrażającym Unii i jej państwom członkowskim, których w zeszłym roku użyto dwukrotnie.

I wreszcie podkreślamy potrzebę ścisłej współpracy w zakresie każdego systemu sankcji z 
międzynarodowymi partnerami o podobnych poglądach w celu wspólnego nakładania sankcji, 
co wzmocni ich skuteczność i efekt odstraszający.

Podmioty zagraniczne odpowiedzialne za agresywne ingerencje wymierzone w nasze 
demokracje nie mogą zakładać, że ich kampanie destabilizacji pozostaną bez konsekwencji.

Globalna współpraca i multilateralizm

UE nie jest jedynym obszarem demokratycznym na świecie stojącym w obliczu nasilających 
się agresywnych obcych ingerencji. Wiele innych krajów – czy to rozwiniętych, czy to 
rozwijających się – także jest celem takich operacji ze strony Chin czy Rosji i innych 
reżimów autorytarnych, które zawsze służą tym samym celom: podważeniu demokratycznego 
funkcjonowania z myślą o uzyskaniu wpływów.

Musimy zebrać partnerów o podobnych poglądach, aby stawić czoła tym problemom w 
skoordynowany sposób, na bazie partnerstwa demokracji.

Po pierwsze, musimy uzgodnić wspólne definicje i osiągnąć wspólne zrozumienie 
wchodzących w grę kwestii, aby ustalić międzynarodowe normy i standardy.

Precyzyjnego i zbiorowego rozważenia i odpowiedzi wymagają następujące pytania: Czym 
jest agresywna obca ingerencja? Jak zakwalifikować prawnie dezinformację i manipulacje 
sterowane z obcego kraju? W jaki sposób możemy zdefiniować te zagrożenia i ataki jako 
przestępstwa? Jaki system zbiorowych sankcji należy wprowadzić?
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Światowa współpraca powinna następnie opierać się na wymianie najlepszych praktyk i 
zarządzaniu konkretnymi projektami. Parlament Europejski, przez swoją rozległą sieć forów 
międzyparlamentarnych, będzie miał tutaj wiodącą rolę do odegrania, tak samo jak delegatury 
UE w państwach trzecich.

Metody pracy

Niezależnie od naszych poglądów politycznych na poszczególne przepisy i od naszych barw 
w spektrum politycznym, jako członkowie komisji INGE jednomyślnie wyrażamy pogląd, że 
nasza demokracja musi zdecydowanie opierać się próbom obcych ingerencji. Z tego względu 
prace naszej komisji oparliśmy na pogłębionej kooperacji między grupami politycznymi. 
Koordynatorzy wspólnie z przewodniczącym podejmowali decyzje o tym, których ekspertów 
zaprosić i jakie analizy zlecić. Jako sprawozdawczyni, podczas prac nad sprawozdaniem 
regularnie konsultowałam się z kontrsprawozdawcami.

Pod względem tematycznym możemy wyróżnić fazę diagnozy i fazę ukierunkowaną na 
rozwiązania. W pierwszej fazie zaprosiliśmy ekspertów, którzy pomogli nam zrozumieć 
zagrożenia i metody w całym ich zróżnicowaniu. Kierując się naszym mandatem, 
zorganizowaliśmy szereg wysłuchań dotyczący ingerencji w sferze publicznej i prywatnej, 
podczas których analizowaliśmy metody poszczególnych podmiotów zagranicznych. W fazie 
ukierunkowanej na rozwiązania, komisja INGE skupiła się na identyfikacji potencjalnych 
narzędzi i strategii na rzecz zapobiegania i przeciwdziałania stwierdzonym problemom.

Komisja INGE zleciła także sześć analiz i zaprosiła autorów do przedstawienia ich ustaleń. 
Sytuacja sanitarna związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła nam zorganizowanie 
jakichkolwiek misji podczas dwóch pierwszych semestrów istnienia komisji INGE. W czasie 
przygotowania niniejszego dokumentu jednakże przedstawiciele komisji INGE powrócili z 
pierwszej udanej misji w Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) w 
Atenach, Grecja. Zaplanowano trzy kolejne misje: do Tajpej, Paryża i Waszyngtonu.

Aby dodatkowo opracować zalecenia, przygotowaliśmy dwa pytania wymagające odpowiedzi 
ustnej. W lipcu 2021 r. zapytaliśmy wysokiego przedstawiciela i wiceprzewodniczącego 
Josepa Borrella, jak zamierza poprawić sytuację braku zasobów i mandatu dla grup 
zadaniowych Stratcom ESDZ, a także braku należytych sankcji wobec podmiotów 
zagranicznych dopuszczających się ingerencji. W październiku 2021 r. zapytaliśmy 
wiceprzewodniczącą Komisję Věrę Jourovą, w jaki sposób planuje zapewnić, aby brak 
koordynacji między sektorami i szczeblami polityki nie zwiększył narażenia na obce 
ingerencje, a także jak poprawić przejrzystość algorytmów i wesprzeć umiejętność 
korzystania z mediów.

Jedna z naszych konkluzji dotyczy tego, jak ważna jest współpraca i wymiana informacji, 
zarówno globalnie jak i pomiędzy szczeblami zarządzania i poszczególnymi sektorami w UE. 
Od początku zatem zapraszaliśmy na nasze posiedzenia inne komisje i delegacje dysponujące 
kompetencjami odnoszącymi się do obcych ingerencji. Wiedza specjalistyczna pozyskana od 
tych siostrzanych podmiotów wzbogaciła debaty, które prowadziliśmy z zaproszonymi 
gośćmi i zagwarantowała, że spostrzeżenia z naszych wysłuchań trafiły do zwykłych komisji 
pracujących nad odpowiednimi wnioskami ustawodawczymi.

Jednym z głównym wydarzeń będzie posiedzenie międzyparlamentarne, którego 
gospodarzem będziemy w listopadzie 2021 r. To spotkanie między parlamentarzystami z 
krajów UE a grupą wybranych partnerów światowych o podobnych poglądach będzie 
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doskonałą okazją, aby uczyć się od siebie nawzajem oraz przedyskutować wspólne wyzwania 
i rozwiązania.

Aby przygotować niniejszy raport, sprawozdawczyni sporządziła cztery dokumenty robocze: 
o sytuacji w zakresie obcych ingerencji w Unii Europejskiej, w tym dezinformacji, o 
potajemnym finansowaniu działalności politycznej przez zagranicznych darczyńców, o 
obcych ingerencjach z wykorzystaniem platform internetowych oraz o budowaniu odporności 
UE na zagrożenia hybrydowe.

Oprócz wszystkich wspomnianych formalnych posiedzeń, sprawozdawczyni pozyskała 
wiedzę w drodze spotkań, udziału w konferencjach oraz lektury licznych analiz i artykułów 
prasowych.

Współpraca z innymi organami Paramentu Europejskiego i UE

Ze względu na międzysektorowy charakter naszego mandatu, komisja INGE zaprosiła w celu 
omówienia poszczególnych aspektów obcych ingerencji pięciu komisarzy:

• Vĕrę Jourovą, wiceprzewodniczącą do spraw wartości i przejrzystości,

• Margaritisa Schinasa, wiceprzewodniczącego ds. promowania naszego europejskiego 
stylu życia,

• Josepa Borrella, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej / wysokiego 
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa,

• Thierry’ego Bretona, komisarza do spraw rynku wewnętrznego, oraz

• Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącą wykonawczą do spraw Europy na miarę ery 
cyfrowej.

Odbyliśmy również szereg dyskusji z pracownikami Komisji i Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych oraz specjalne spotkanie, wraz z komisją CONT, z Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym, poświęcone jego sprawozdaniu specjalnemu nr 09/2021 pt. „Dezinformacja 
w UE – pomimo podejmowanych wysiłków problem pozostaje nierozwiązany”.

Komisja specjalna INGE opracowała także plan współpracy z szeregiem komisji PE o 
kompetencjach częściowo pokrywających się z jej własnymi. Komisja INGE ma jak dotąd 11 
komitetów i 11 delegacji.

Wiedza ekspertów zewnętrznych

Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii 
Europejskiej, w tym Dezinformacji, zwróciła się o udostępnienie zewnętrznej wiedzy 
eksperckiej w następujących obszarach istotnych dla bieżących prac komisji:

• Dezinformacja – mapowanie i rozwiązania, w tym regulacja platform.

• Finansowanie – mapowanie i rozwiązania.

• Infrastruktura.
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• Najlepsze praktyki w obejmującym całość społeczeństwa podejściu do przeciwdziałania 
zagrożeniom hybrydowym.

• Wpływ kampanii dezinformacyjnych na migrantów, osoby LGBTI i grupy 
mniejszościowe.

• Wnioski płynące z nadużyć, których dopuszczają się reżimy autorytarne.

Przegląd wysłuchań ekspertów zewnętrznych

Wysłuchania tematyczne

• Zagrożenia hybrydowe, dezinformacja i polaryzacja – przegląd instytucjonalny, 
24 września 2020 r.

• Ingerencje w wybory, finansowanie partii politycznych i platformy 
społecznościowe – przegląd, 2 października 2020 r.

• Jak ingerencje zagraniczne podważają suwerenność: przykład naszych 
wschodnich sąsiadów, 21 października 2020 r.

• Obce ingerencje w sferze publicznej: weryfikacja faktów, platformy 
społecznościowe oraz ich wykorzystanie do celów dezinformacji i obcych 
ingerencji oraz budowanie odporności, 26 października 2020 r. i 9 listopada 2020 r.

• Obce ingerencje w sferze publicznej: zewnętrzna ingerencja w procesy wyborcze, 
w tym cyberataki, wycieki danych i rozpowszechnianie szkodliwych informacji, 12 
listopada 2020 r.

• Obce ingerencje w sferze publicznej: finansowanie do celów politycznych za 
pośrednictwem legalnych lub nielegalnych kanałów i pozornych darczyńców ze 
źródeł w państwach trzecich, 2 grudnia 2020 r.

• Dziennikarstwo przeciwko propagandzie, 11 grudnia 2020 r.

• Możliwe groźby ingerencji ze strony państw trzecich w kontekście geopolitycznym, 
25 stycznia 2021 r. i 1 lutego 2021 r.

• Komunikacja strategiczna w celu przeciwdziałania ingerencjom zagranicznym, 22 
lutego 2021 r.

• Jak zwiększyć przejrzystość finansowania partii i kampanii politycznych: jakich 
przepisów potrzebujemy w UE?, 23 lutego 2021 r.,

• Demokracja w internecie: jakie są zagrożenia? Jak możemy się przed nimi 
chronić?, 17 marca 2021 r.

• Obce ingerencje w finansowanie organizacji przeciwnych prawu do aborcji w UE, 
25 marca 2021 r.

• Rozwój technologiczny i podejścia regulacyjne do dezinformacji – ingerencja za 
pośrednictwem reklamy, 13 kwietnia 2021 r.
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• Rozwój technologiczny i podejścia regulacyjne do dezinformacji, 15 kwietnia 2021 
r.

• Wymiana poglądów z Michaiłem Chodorkowskim, założycielem Dossier Center, 
10 maja 2021 r.

• Wysłuchanie z udziałem serwisów Facebook, Twitter i YouTube w sprawie roli 
platform społecznościowych w zakresie rozpowszechniania i rozwijania 
dezinformacji oraz wykrywania i przeciwdziałania jej, 10 maja 2021 r.

• Wkład historii, kultury i edukacji w przeciwdziałanie dezinformacji, 15 czerwca 
2021 r.

• Dezinformacja i dyskryminacja, 12 lipca 2021 r.

• Europejski plan działania na rzecz demokracji i akt o usługach cyfrowych oraz 
inne instrumenty UE: w jaki sposób propozycje te mogłyby chronić procesy 
demokratyczne w UE przed obcymi ingerencjami oraz dalsze działania, 2 września 
2021 r.

• Sankcje i zbiorowe środki zaradcze, 2 września 2021 r.

Wymiana poglądów z

• Rola edukacji, mediów i kultury w przeciwdziałaniu dezinformacji i obcym 
ingerencjom, 9 września 2021 r.

• Obce ingerencje oraz szpiegowanie europejskich polityków i instytucji, 9 września 
2021 r.

• Bezpieczeństwo instytucji UE reagowanie na eskalację cyberataków, 9 września 
2021 r.

• Szkody gospodarcze wynikające z obcych ingerencji i dezinformacji, w tym rynek 
danych, 14 października 2021 r.
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