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které schválila Rada na svém zasedání konaném dne 18. července 2022.
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PŘÍLOHA
Závěry Rady o zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování
RADA EVROPSKÉ UNIE

1.

Připomíná příslušné závěry Evropské rady1 a Rady2. Připomíná, že členské státy ve
Strategickém kompasu pro bezpečnost a obranu vyjádřily odhodlání podstatným způsobem
posílit svou odolnost a schopnost prevence, odhalování a zmírňování hybridních hrozeb,
kybernetických útoků a zahraniční manipulace s informacemi a vměšování a boje proti nim,
a to také na podporu partnerských zemí. Připomíná, že je zapotřebí vytvořit soubor hybridních
nástrojů EU, který propojí různé nástroje umožňující odhalit širokou škálu hybridních hrozeb
a kampaní reagovat na ně, a v této souvislosti vypracovat specializovaný soubor nástrojů proti
zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování3. Připomíná závěry Rady ze dne
21. června 2022, v nichž bylo opakovaně zdůrazněno, že soubor nástrojů proti zahraniční
manipulaci s informacemi a vměšování posílí naši schopnost tyto hrozby detekovat,
analyzovat a reagovat na ně, mimo jiné tím, že budeme zvyšovat náklady, které pachatelům
vznikají4.

2.

Podtrhuje, že zahraniční manipulace s informacemi a vměšování se často používají jako
součást širších hybridních kampaní a jejich cílem je, mimo jiné, klamat, uvádět v omyl
a destabilizovat naše demokratické společnosti, vytvářet a využívat kulturní a společenské
napětí a oslabovat naši schopnost provádět zahraniční a bezpečnostní politiku. Zdůrazňuje, že
tuto mnohostrannou hrozbu s jejím konkrétním dopadem na různé oblasti vnitřní i vnější
politiky ilustruje strategické a koordinované využívání manipulace s informacemi
a vměšování ze strany Ruska, které předcházelo nevyprovokované a neodůvodněné vojenské
agresi vůči Ukrajině a které ji doprovází. Jsme svědky především toho, jaké dopady má
zahraniční manipulace s informacemi a vměšování na cíle v oblasti SZBP a SBOP a jak
ohrožuje naše cíle a zájmy, mimo jiné celosvětové potravinové zabezpečení. Opakuje, že
Evropská unie a členské státy zintenzivní své úsilí o oslovení třetích zemí s cílem podpořit
Ukrajinu v dohodnutých aspektech a bojovat proti falešné ruské rétorice a manipulaci
s informacemi5.

1

Zejména závěry Evropské rady z května 2022, prosince 2021, října 2021 a června 2019.
Zejména závěry Rady o rámci pro koordinovanou reakci EU na hybridní kampaně z června 2022 (ST 10016/22),
závěry o posílení odolnosti a boji proti hybridním hrozbám, včetně dezinformací, v souvislosti s pandemií COVID-19
(ST 13626/20), závěry o dalším úsilí za účelem posílení odolnosti a boje proti hybridním hrozbám (ST 14972/19)
a závěry o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 9/2021 s názvem „Dezinformace s dopadem na EU: tento
problém se řeší, ale vyřešen není“ (ST 10968/21).
3
Strategický kompas.
4
Závěry Rady o rámci pro koordinovanou reakci EU na hybridní kampaně z června 2022 (ST 10016/22).
5
Závěry Evropské rady o Ukrajině, 30. května 2022.
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Zdůrazňuje, že taktika, techniky a postupy zahraniční manipulace s informacemi a vměšování
rovněž podkopávají důvěru ve sdělovací prostředky a představují riziko, že ohrozí životně
důležitou roli svobodné veřejné diskuse pro demokratické a zdravé fungování občanské
společnosti. Podtrhuje, že takovéto jednání lze pozorovat v aktivitách trvalých, ale i nově se
objevujících zahraničních státních i nestátních subjektů, které se snaží podkopat demokracie,
pokřivit občanskou veřejnou diskusi a oslabit kritiku.

3.

Vítá trvalou snahu vysokého představitele a Evropské komise o vytvoření unijního souboru
nástrojů proti zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování. Ten by měl podpořit
systematičtější využívání veškerých dostupných nástrojů, jako je informovanost o situaci,
mimo jiné prostřednictvím systému včasného varování, společné zpravodajsko-analytické
složky, zejména jejího střediska pro hybridní hrozby, odolnost a budování kapacit, regulační
a diplomatické reakce. To vše bude dále zahrnovat posílenou spolupráci jak uvnitř EU
a na podporu partnerských zemí, tak v rámci našich misí a operací v rámci společné
bezpečnostní a obranné politiky. Znovu zdůrazňuje, že k řešení problému zahraniční
manipulace s informacemi a vměšování by se měl využívat i rámec pro koordinovanou reakci
na hybridní kampaně, jak byl nastíněn v závěrech Rady ze dne 21. června 20226.
Poznamenává, že boj proti zahraniční manipulaci s informacemi a vměšování, a to
i v kontextu širších hybridních kampaní, je v prvé řadě odpovědností členských států.

6

Závěry Rady o rámci pro koordinovanou reakci EU na hybridní kampaně z června 2022 (ST 10016/22).
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4.

Vyzývá vysokého představitele a Komisi, aby v souladu se Strategickým kompasem s plným
zapojením členských států vypracovali individualizované přístupy ke zvýšení angažovanosti
EU na mnohostranné úrovni s OSN a dalšími mezinárodními a regionálními organizacemi
a v jejich rámci, a to s ohledem na institucionální rámec EU, a aby pracovali na vytvoření
mezinárodních zásad ohledně dezinformací

a zahraniční manipulace

s informacemi

a vměšování a plně přitom respektovali lidská práva základní svobody a nadále kladli velký
důraz na podporu svobody projevu, nezávislé sdělovací prostředky a ochranu a bezpečnost
novinářů a obránců lidských práv. Toto úsilí by se mělo vyvíjet tam, kde je to vhodné, ve
spolupráci s podobně smýšlejícími partnery, občanskou společností a soukromým sektorem,
včetně online platforem, a rovněž při zohlednění zásad stanovených v aktu o digitálních
službách a revidovaném kodexu zásad boje proti dezinformacím.

5.

Zdůrazňuje, že je nutné zvýšit naše kapacity v oblasti odolnosti a spolupráci jak v rámci EU,
tak v rámci našich misí a operací SBOP a na podporu partnerských zemí. Opakovaně
zdůrazňuje, že do roku 2024 budou všechny mise a operace SBOP plně vybaveny
schopnostmi a zdroji pro nasazení příslušných nástrojů ze souboru nástrojů proti zahraniční
manipulaci s informacemi a vměšování. Zdůrazňuje, že je důležité posilovat spolupráci
s podobně smýšlejícími partnery, jako je NATO, skupina G7, jakož i občanská společnost
a soukromý sektor, a zvyšovat úsilí v rámci OSN.
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6.

Vyzývá k intenzivnější angažovanosti delegací EU a diplomatické sítě členských států
v celém sousedství EU i za jeho hranicemi s cílem sdílet poznatky o aktivitách zahraniční
manipulace s informacemi a vměšování, jakož i o reakcích na tyto hrozby, mimo jiné
prostřednictvím strategické komunikace. Vítá práci, kterou v tomto ohledu odvádí oddělení
ESVČ pro strategickou komunikaci a jeho pracovní skupina.

Znovu vyzývá vysokého představitele a Komisi, aby předložili možnosti, za plného
respektování lidských práv a základních svobod, pro jasně vymezená opatření, která by mohla
být přijata proti aktérům zahraniční manipulace s informacemi a vměšování, pokud je to
nezbytné pro ochranu veřejného pořádku a bezpečnosti v EU7.

7

Tamtéž.
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