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• Wetgeving is noodzakelijk in de strijd tegen hybride bedreigingen

• 998 gevallen van desinformatie op conto van Rusland dit jaar

• gevallen van buitenlandse inmenging middels financiering van politieke partijen
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Buitenlandse inmenging in verkiezingen vormt ernstige bedreiging voor democratische
samenlevingen ten voordele van anti-Europese, extreemrechtse en populistische
krachten, aldus  EP-leden.
 
Pogingen om de besluitvorming in de EU te beïnvloeden brengen de Europese democratische
samenlevingen in gevaar, waarschuwen de leden van het Europees Parlement in de resolutie
die donderdag is aangenomen met 469 stemmen voor, 143 tegen en 47 onthoudingen.
 
Ondoorzichtige partijfinanciering
 
Het Parlement wijst erop dat buitenlandse inmenging een systematisch patroon kent, of het nu
gaat om campagnes op sociale media, cyberaanvallen op de infrastructuur gerelateerd aan met
verkiezingen of financiële steun aan politieke partijen in de aanloop naar alle grote landelijke en
Europese  verkiezingen.  Een  groot  deel  van  deze  inmenging  komt  ten  goede  aan
eurosceptische,  extremistische  en  populistische  kandidaten.
 
Ondanks het gedeeltelijk of volledig verbod op buitenlandse donaties aan politieke partijen of
kandidaten,  vinden  buitenlandse  actoren  manieren  om deze  regels  te  omzeilen,  zeggen
Europarlementariërs. Voorbeelden zijn te vinden bij het Front National in Frankrijk, en zijn er
verdenkingen tegen de Vrijheidspartij in Oostenrijk, Lega in Italië en Leave.eu in het Verenigd
Koninkrijk.
 
Sterke toename van de Russische propaganda
 
EP-leden maken zich ernstig zorgen over het "zeer gevaarlijke karakter van de Russische
propaganda", de belangrijkste bron van desinformatie in Europa die sinds januari 2019 (998
gevallen) verdubbeld is ten opzichte van 2018 (434 gevallen).
 
De leden van het Europees Parlement veroordelen ook "agressieve acties" van niet-Europese
landen die de soevereiniteit van de toetredingslanden van de EU in de Westelijke Balkan en de
landen van het Oostelijk Partnerschap proberen te ondermijnen.
 
Maatregelen 
 
De leden van het Europees Parlement vragen om een upgrade van de EU East StratCom Task
Force naar een permanente structuur met aanzienlijk hogere financiering. Zij roepen internet-
en sociale-mediabedrijven op om samen te werken in de strijd tegen desinformatie, zonder
evenwel de vrijheid van meningsuiting te ondermijnen, en roepen de EU op om een wettelijk
kader te creëren om hybride bedreigingen tegen te gaan.
 
Achtergrond
 
De Europese Unie treedt sinds 2015 actief op tegen desinformatie, toen binnen de Europese
Dienst voor extern optreden (EDEO) de East StratCom Task Force werd opgericht om met als
doel de Russische desinformatiecampagnes aan te pakken.
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2116/-questions-and-answers-about-the-east-stratcom-task-force_en


In oktober 2018, voorafgaand aan de Europese verkiezingen, tekenden Facebook, Google,
Twitter  en  Mozi l la  vr i jwi l l ig  een  gedragscode  (Microsoft  volgde  in  2019)  met
zelfreguleringsnormen om desinformatie  te  bestrijden.  In  december  2018 publiceerde de
Europese Commissie  een actieplan tegen desinformatie.
 
Eind 2020 zullen er in de lidstaten meer dan 50 presidents-, nationale, lokale of regionale
verkiezingen zijn gehouden.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Verloop van de procedure
Commissie buitenlandse zaken
Aangenomen tekst
Video van het debat (17.09.2019)
Procedure file
Commission Communication: Report on the implementation of the Action Plan Against
Disinformation, 14.06.2019
 Commission Communication: Action Plan against Disinformation, 5.12.2018

Persbericht (in Engels): EU prepares itself to fight back against hostile propaganda,
13.03.2019
Interview met rapporteur Anna Fotyga
Multimedia Centre: foto, - video- en audio materiaal
 EP Think Tank: Automated tackling of disinformation

EP Think Tank: Polarisation and the use of technology in political campaigns and
communication
EP Think Tank: Foreign influence operations in the EU

Elzelien VAN DER STEEN
Press Officer

+32 2 284 26 23 (BXL)
+32 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Snježana KOBEŠĆAK SMODIŠ
Press Officer

(+32) 2 28 32547 (BXL)
(+32) 470 96 08 19
@EP_ForeignAff
foreign-press@europarl.europa.eu
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https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/action_plan_against_disinformation.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30695/eu-prepares-itself-to-fight-back-against-hostile-propaganda
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190130STO24604/propaganda-the-weapons-used-against-us-are-continuously-evolving
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/anti-eu-propaganda_13107_pk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634414/EPRS_STU(2019)634414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634414/EPRS_STU(2019)634414_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625123/EPRS_BRI(2018)625123_EN.pdf
https://twitter.com/EP_ForeignAff

