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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС
(2012/2094(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 5 юли 
2012 г., озаглавена „Насърчаване, защита и упражняване на правата на човека в 
интернет“, която признава значението на защитата на правата на човека и свободния 
поток на информация онлайн,1

– като взе предвид докладите на специалния докладчик на ООН Frank La Rue от 16 
май 2011 г. (A/HRC/17/27) и 10 август 2011 г. (A/66/290) относно насърчаването и 
защитата на правото на свобода на мнение и изразяване, които подчертават 
приложимостта на международните норми в областта на правата на човека и 
стандартите относно правото на свобода на мнението и изразяването в интернет 
като средство за комуникация, 

– като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 28 март 
2008 г. (7/36), установяваща мандат на специален докладчик относно насърчаването 
и защитата на правото на свобода на мнение и изразяване,

– като взе предвид доклада на ООН от 16 юни 2011 г., озаглавен „Ръководни 
принципи за бизнеса и правата на човека: прилагане на рамката на ООН „Закрила, 
зачитане и обезщетение““ (отразяваща работата на специалния представител на 
ООН John Ruggie), 

– като взе предвид Стратегическата рамка относно правата на човека и демокрацията, 
приета от Съвета на 25 юни 2012 г.,2

– като взе предвид своите препоръки към Съвета от 13 юни 2012 г. относно 
специалния представител на Европейския съюз за правата на човека3,

– като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г., озаглавена „Критична 
информационна инфраструктура – постижения и предстоящи стъпки за постигане 
на сигурност в световното кибернетично пространство“4,

– като взе предвид своята резолюция от 20 април 2012 г., озаглавена 
„Конкурентоспособен единен цифров пазар – електронното управление като 
движеща сила“5,

– като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад за 
правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, 

                                               
1 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.
2 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0250.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0237.
5 Приети текстове, P7_TA(2012)0140.



PE491.252v01-00 4/16 PR\905131BG.doc

BG

включително и значението за стратегическата политика на ЕС в областта на правата 
на човека1,

– като взе предвид общия бюджет за 2012 г. от 29 февруари 2012 г., по-специално 
призива за създаване на „Фонд за свободата на ползване на интернет в световен 
мащаб“2, 

– като взе предвид съобщението от 12 декември 2011 г. от страна на члена на 
Комисията, отговарящ за програмата за цифровите технологии, относно стратегията 
„No Disconnect“,

– като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската 
комисия до Европейския парламент и до Съвета от 12 декември 2011 г., озаглавено 
„Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС – към 
по-ефективен подход“ (COM(2011)0886)), 

– като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно отворено и 
неутрално интернет пространство в Европа3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г., озаглавено 
„Обновена стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална 
отговорност“ (COM(2011)0681),

– като взе предвид своята резолюция от 25 юли 2011 г. относно ефективна стратегия 
за суровините в Европа4,

– като взе предвид резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно външните политики на 
ЕС в полза на демократизацията5,

– като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията от 25 май 
2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“ 
(COM(2011)0303), 

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно културното измерение 
на външната дейност на ЕС6,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната 
социална отговорност в споразуменията за международна търговия7,

– като взе предвид своята резолюцията от 15 юни 2010 г., озаглавена „Управление на 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0126.
2 ОВ L 56, 29.2.2012 г., стр. 1.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0511.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0364.
5 Приети текстове, P7_TA(2011)0334.
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0239.
7 ОВ С 99Е, 3.4.2012 г., стр. 101—111
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интернет: следващи стъпки“1,

– като взе предвид своята резолюция от 15 юни 2010 г. относно Интернет на нещата2,

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за 
правата на човека и демокрацията в споразуменията на Европейския съюз3,

– като взе предвид своята резолюция относно неотложни случаи на нарушения на 
правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, когато тези 
нарушения пораждат притеснения относно цифровите свободи,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 27 септември 2011 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на 
износа на стоки и технологии с двойна употреба 4,

– като взе предвид Регламент № 673/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с 
оглед на положението в Сирия, отмяна на Регламент № 673/2012 442/2011 от 18 
януари 2012 г. и въвеждане на ограничения за износ на информационни и 
комуникационни технологии и инструменти за наблюдение5, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 264/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. за 
изменение на Регламент (ЕС) № 359/2011 относно ограничителни мерки, насочени 
срещу определени лица, образувания и органи предвид ситуацията в Иран и 
въвеждане на ограничения за износ на информационни и комуникационни 
технологии и инструменти за наблюдение6, 

– като взе предвид членове 3 и 21 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз, 

– като взе предвид член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид насоките на Европейския съюз относно правата на човека, 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички 
международни правни инструменти, посветени на защитата на правата на човека, 
включително Международния пакт за граждански и политически права и 
Международния пакт за икономически, социални и културни права, 

– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации, 

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
текущите преговори относно присъединяването на ЕС към нея, 

                                               
1 ОВ С 236Е, 12.08.2011 г., стр. 33—40 
2 ОВ С 236Е, 12.08.2011 г., стр. 24—32
3 ОВ С 290Е, 29.11.2006 г., стр. 107—113
4 P7_TA(2011)0406.
5 ОВ L 16, 19.01.2012 г., стр. 1.
6 OJ L 86, 24.3.2012, p. 26.
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– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на 
комисията по международна търговия (А7-0000/2012),

A. като има предвид, че технологичното развитие дава възможност на лица по целия 
свят да използват нови информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и да 
се свързват към интернет, насърчавайки по този начин революционните промени в 
обществото, функционирането на демокрацията, управлението, икономиката, 
бизнеса, медиите, развитието и търговията,

Б. като има предвид, че достъпът до интернет играе важна роля в предоставянето на 
достъп до информация, свобода на мнение, свобода на печата, свобода на 
събранията, както и за икономическото, социалното, политическото и културното 
развитие, 

В. като има предвид, че правата на човека трябва да бъдат защитавани и насърчавани 
от ЕС, както онлайн, така и извън мрежата, 

Г. като има предвид, че насърчаването на електронните умения и преодоляването на 
цифровото разделение са от съществено значение за овладяване на потенциала, 
който притежават интернет и ИКТ, за предоставяне на нови възможности, 

Д. като има предвид, че ИКТ биват също така използвани като инструменти за 
потискане чрез (масова) цензура, наблюдение, както и следене и проследяване на 
информация и лица,

Е. като има предвид, че контекстът, в който технологиите биват използвани, до голяма 
степен определя последствията, които те могат да имат за положителното развитие 
или за потискането, 

Ж. като има предвид, че интернет просперира и се разви органично като платформа с 
огромна обществена стойност, 

З. като има предвид, че глобалният и безграничен характер на интернет изисква нови 
форми на международно сътрудничество и управление с множество участници, 

И. като има предвид, че неутралността на мрежата е съществен принцип за отворен 
интернет, гарантирайки конкуренция и прозрачност, 

Й. като има предвид, че както цифровата сигурност, така и цифровата свобода, са от 
изключително значение и не са взаимнозаменяеми, 

К. като има предвид, че ЕС може да бъде пример за цифрови свободи, само ако тези 
биват защитени в ЕС, 

Правата на човека и развитието
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1. признава, че нецензурираният достъп до интернет, мобилните телефони и ИКТ е 
оказал благоприятно въздействие върху правата на човека и основните свободи, 
разширявайки обхвата на свободата на изразяване на мнение, достъпа до 
информация, правото на личен живот и свободата на събрания по света;

2. признава огромния упълномощаващ, креативен и ускоряващ потенциал на интернет 
и ИКТ за световното икономическо, социално, научно, културно и политическо 
развитие, допринасяйки по този начин за напредъка на човечеството като цяло; 

3. подчертава, че технологията играе все по-голяма роля в потискането и контрола над 
гражданите и бизнеса чрез блокиране на съдържание, наблюдение и 
идентифициране на защитници на правата на човека, журналисти, активисти и 
дисиденти, както и чрез криминализирането на законния израз на мнение и 
приемането на рестриктивно законодателство, което оправдава подобни мерки; 

4. подчертава, че насърчаването и защитата на цифровите свободи следва да бъдат 
включени и преразглеждани ежегодно, за да бъдат гарантирани отчетност и 
последователност, във всички външни действия, финансови политики и 
инструменти, и политики и инструменти за подпомагане на ЕС;

5. отново потвърждава признаването от страна на Комисията на неограничения достъп 
до интернет като част от критериите от Копенхаген; 

6. насърчава специалния представител на Европейския съюз за правата на човека да 
назове цифровите свободи и стратегията „No Disconnect“ сред основните си 
приоритети;

7. подчертава, че ефикасните политики за развитие на ЕС изискват включването на 
ИКТ и преодоляването на цифровото разделение, предоставяйки основна 
технологична инфраструктура и улеснявайки достъпа до знания и информация;

8. счита, че ИКТ дават възможност за прозрачност и добро управление, грамотност, 
образование, сексуално и репродуктивно здраве, ефективно наблюдение на избори и 
оказване на помощ при бедствия в отдалечени или селски райони;

9. подчертава, че програмите на ЕС за развитие и подпомагане следва да включат 
цифровите свободи, преди всичко в общества, които преживяват период на 
политически преход или преход след конфликти; е на мнение, че експертите по 
регулиране на ЕС са изключително важни партньори с цел подготвяне на партньори 
и включване на основни права и принципи в ново регулиране и законодателство 
(свързани с медиите); 

10. подчертава, че цифровото събиране на доказателства и разпространението на кадри 
от нарушения на правата на човека може да допринесе в световната борба с 
безнаказаността; счита, че е необходима подкрепа, за да може подобни материали 
да бъдат приети, съгласно международното (наказателно) право, като доказателство 
при съдебни производства;

11. набляга на необходимостта да се гарантира, че редките земни материали, 
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използвани при производството на ИКТ, биват добивани при условия, зачитащи 
правата на човека, трудовите и екологичните права; 

Търговия

12. изразява съжаление по повод използването в трети държави на технологии и услуги, 
произведени в ЕС, за нарушаване на правата на човека чрез цензура на информация, 
масово наблюдение, надзор, както и следене и проследяване на граждани и техните 
действия в (мобилните) телефонни мрежи и интернет;

13. приветства забраната за износ на репресивни технологии и услуги в Сирия и Иран; 
счита, че забраната следва да стане прецедент за структурни ограничителни мерки, 
като всеобхватни разпоредби за целия ЕС или специфични за всяка държава 
списъци в регулаторната рамка с двойна употреба;

14. подчертава необходимостта от по-строг контрол на веригата на доставки и схемите 
за корпоративна отговорност по отношение на търговията с продукти (от 
оборудване до мобилни устройства) и услуги, които могат да бъдат използвани за 
ограничаване на правата на човека и цифровата свобода; 

15. счита, че определени технологични продукти и услуги за целенасочено 
заглушаване, надзор, наблюдение и прихващане са изделия с точно определена 
употреба, чийто износ следва да бъде предмет на предварително одобрение; 

16. подчертава необходимостта да се следят на равнището на Съюза санкциите на ЕС за 
технологии, за да се гарантира, че биват еднакво спазвани от държавите членки и че 
равнопоставените условия на конкуренция биват запазени; 

17. счита, че дружествата следва да извършат оценки на въздействието на ИКТ върху 
правата на човека, започвайки с фазата на научноизследователска и развойна 
дейност и гарантирайки, че няма съучастие при евентуални нарушения на правата 
на човека в трети държави;

18. призовава Комисията да предостави на бизнеса в ЕС широк набор от информация и 
насоки, въз основа на „принципите на Ruggie“ на ООН, за да гарантира, че 
интересите на бизнеса и корпоративната социална отговорност могат да бъдат 
спазени; 

19. подчертава необходимостта да се разгледат последствията от постановяването на 
технологични стандарти за ИКТ и телекомуникационни продукти и услуги в ЕС, в 
случаи, когато такива стоки и услуги биват изнасяни в трети държави, където 
понятия като „законно прихващане“ имат друго значение, например на места, 
където принципите на правовата държава не съществуват;

20. признава, че интернет се е превърнал в обществено и пазарно пространство, за 
което са необходими свободен поток на информация и достъп до ИКТ;

21. призовава за включването на клаузи за обвързване с условия в споразуменията за 
свободна търговия на ЕС, които предвиждат прозрачни мерки за запазване на 
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неограничения достъп до интернет и за осигуряване на свободното движение на 
информация; 

22. призовава ЕС да оспори и да сведе до минимум извънтериториалното прилагане на 
законодателство на трети държави спрямо бизнеса и гражданите на ЕС в интернет 
пространството; 

23. счита, че ограниченият чрез масова цензура в трети държави достъп на дружества и 
онлайн клиенти от ЕС до (цифрови) пазари представлява прилагане на 
протекционистки мерки и търговски бариери; 

24. призовава ЕС да се стреми да гарантира, че регулирането на интернет и ИКТ е 
сведено до минимум;

25. призовава за включването на целенасочени репресивни технологии във 
Васенаарското споразумение;

Управление на интернет

26. счита, че прозрачното и съвместно вземане на решения е от изключително значение 
за гарантиране на зачитането на отворения и открит за участие характер на 
интернет; е на мнение, че ЕС следва да изиграе водеща роля в развитието на 
основните правила на цифровата свобода, включващи механизми за уреждане на 
спорове, вземайки също така предвид и несъвместимите правни системи; 

27. счита, че понастоящем интернет е относително нерегулиран и е управляван чрез 
многостранен подход; подчертава необходимостта от това ЕС да гарантира, че 
многостранният модел е приобщаващ и че малките дружества, участниците от 
гражданското общество и потребителите няма да загубят правото си на управление 
за сметка на няколко големи правителствени участници и участници от света на 
бизнеса;

28. подчертава значението на обща стратегия на ЕС за управлението на интернет, както 
и за въпроси, свързани с регулирането на телекомуникациите, което на 
международно равнище е управлявано от Международния съюз по 
телекомуникации, в който всяка държава членка на ЕС има по един глас. 

29. изразява загриженост относно предложенията от страна на коалиции от 
правителства и дружества да бъде въведен регулаторен надзор и да бъде увеличен 
правителственият и частният контрол над телекомуникационните и онлайн 
операции;

30. припомня, че интернет, връзките за данни, съхраняването на данни и ИКТ са от 
изключително значение за критичната инфраструктура на ЕС; 

31. призовава Комисията да предложи нова регулаторна рамка за електронна търговия, 
както и актуализация на Директивата относно упражняването на права върху 
интелектуалната собственост (IPRED), чрез която ще се постигне равновесие между 
необходимостта за реформа и защита на авторските права и необходимостта да се 
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защитят основните права в мрежата и да се запази отвореният интернет, и която би 
послужила за основа на разпоредби относно правата върху интелектуалната 
собственост и ангажименти в бъдещите споразумения за свободна търговия; 

Стратегия за цифрова свобода

32. признава, че правата на човека трябва да бъдат защитавани и онлайн и е на мнение, 
че ИКТ следва да бъдат включени във всички програми на ЕС за постигане на 
напредък в това отношение;

33. призовава Комисията и Съвета недвусмислено да признаят цифровите свободи за 
основни права и за задължителни предпоставки за ползването на универсалните 
права на човека като свобода на изразяване на мнение, свобода на събрания и 
достъп до информация, гарантиращи прозрачност и отчетност в обществения 
живот; 

34. призовава Комисията и Съвета да подкрепят, да обучат и да упълномощят 
защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество и 
независими журналисти и да гарантират тяхната сигурност и свобода в мрежата, 
както и да гарантират основните права на свобода на изразяване на мнение, свобода 
на събрания и свобода на сдружаване в мрежата; 

35. призовава Комисията и Съвета да актуализират своята вътрешна база знания 
относно ИКТ; 

36. призовава за политическа и дипломатическа подкрепа за цифровите свободи в 
държави, които получават помощ от ЕС, като допълнение към програмите за 
подпомагане; 

37. счита, че на правителства, които ограничават цифровите свободи, следва да бъде 
отказана помощ от ЕС, а от тези, които получават такава помощ, следва да бъде
изискано да използват ИКТ за увеличаване на прозрачността и отчетността; 

38. настоятелно призовава Съвета и Комисията да включат в преговорите за 
присъединяване, в диалозите относно правата на човека, в търговските преговори и 
във всички форми на контакт, свързани с правата на човека, клаузи за обвързване с 
условия, където се посочва, че е необходимо неограниченият достъп до интернет, 
цифровите свободи и правата на човека онлайн да бъдат зачитани и запазени. 

39. призовава Комисията и Съвета да насърчават и да запазят високите стандарти за 
цифрови свободи в ЕС, по-конкретно кодифицирайки принципа на неутралност на 
мрежата в подходяща правна уредба, с цел укрепване на доверието в Съюза по 
отношение на насърчаването и защитата на цифровите свободи в целия свят; 

40. счита, че съгласуването на политиката на ЕС в областите на търговията, 
сигурността и външните работи, както и привеждането в синхрон на ценностите и 
интересите на Съюза са задължителни условия, в случай че ЕС желае да се 
възползва напълно от икономическата си мощ и да бъде фактор от световно 
значение при защитата на цифровите свободи; 
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41. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и на ЕСВД.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Цифровата свобода във външната дейност на ЕС

Интернет и новите технологии играят експоненциално важна роля в живота на 
европейците и гражданите навсякъде. В световен мащаб технологиите променят 
общества, функционирането на нашите демокрации, икономики, бизнес, медии, 
стратегии за развитие, опасения във връзка със сигурността и отбраната и въпроси, 
свързани с правата на човека. Монополите върху информацията и властта, които дълго 
време оставаха неоспорени, са сега разстроени.

Няколко държави членки на ЕС определиха достъпа до интернет за основно право, а 
Европейската комисия изразява съгласие, че цифровите свободи са част от критериите 
от Копенхаген. В един глобално свързан свят ЕС следва да има стратегия за справяне с 
новите технологии в своята външна дейност. Съществуват няколко области в този 
цифров свят, в които е от особено значение ЕС да действа като глобален играч и да 
увеличава своята икономическа и политическа тежест. Въпреки че свръхрегулацията 
по-скоро би навредила, отколкото да помогне на потенциала на отворения интернет, в 
някои области правилата трябва да бъдат актуализирани, за да съответстват на 
революционното въздействие на технологичното развитие при достатъчен 
демократичен контрол.

Това изложение на мотивите подкрепя проекта на първата стратегия на ЕС за цифрова 
свобода в рамките на външната дейност на ЕС. Документ за обсъждане беше споделен с 
членовете на Европейския парламент и беше поместен онлайн, за да бъдат приканени 
различни заинтересовани страни да дадат своя принос на доброволни начала в интернет 
(crowd-sourcing). Приносът на много и различни хора, НПО, правителства и 
предприятия е спомогнал за това създаването на първия проект да бъде по-всеобхватно. 
Докладчикът е благодарен на всички, отделили време и енергия за всеки принос.

Сигурност и свобода

Новите технологии оспорват начина, по който правителствата извършват основните си 
задачи. Отбраната и сигурността в края на краищата лежат в ръцете на правителството; 
те обаче все повече разчитат на частни субекти. Това изисква нови форми на 
сътрудничество и споделена отговорност. Като се има предвид значението на 
разработването на подробни кибернетични и цифрови детайли за сигурност, 
изготвеният от докладчика Kelam доклад в комисията по сигурност и отбрана се 
съсредоточава върху сигурността. Този доклад предлага стратегия във връзка с 
усилията на ЕС в областта на правата на човека, развитието, разширяването, 
управлението на интернет, търговията, културата и дипломацията.
Свободата и сигурността се нуждаят една от друга и не са взаимнозаменяеми. 
Европейският парламент следва да гарантира, че между тях няма игра с нулев резултат, 
особено когато става въпрос за цифрови и кибернетични въпроси. Като се има предвид 
общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, както и неговите икономически 
интереси, ние следва да бъдем световни лидери в гарантирането както на цифрова 
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сигурност, така и на свобода.

Права на човека

Един бърз преглед на някои събития в света показва, че борбата за права на човека се е 
прехвърлила в онлайн пространството. Затворите стават все по-населени с дисиденти, 
чиито интернет или мобилни средства за комуникация са били компрометирани от 
органите. Иран продължава изграждането на електронна завеса, която в крайна сметка 
ще отреже иранците от световната мрежа чрез създаването на „Халал интернет“. Китай 
по подобен начин ограничава достъпа на своите граждани до отворения интернет 
посредством Голямата електронна защитна стена. Масовата цензура нарушава 
гражданските права и ограничава възможностите за стопанска дейност. Обсъждат се 
планове анонимните блогове в Китай да се обявят за незаконни. Правителството на Ben 
Ali в Тунис и режимът на ал Асад в Сирия са добре известни с усъвършенстваното 
използване на технологии срещу граждани. Електронната армия на Сирия сега подлежи 
на ad hoc санкции от страна на ЕС.

Общо казано, борбата за контрол и власт от страна на авторитарните режими включва 
нарастващ компонент на ИКТ. Насърчаването и защитата на правата на човека означава 
да се даде възможност на хората да заобикалят масовата цензурата или да избягват 
кибернетичните атаки на собствените си правителства. Докато обучението на 
защитници на правата на човека, журналисти и дисиденти следва да подобри тяхната 
онлайн безопасност, то създава и нов набор от чувствителни въпроси и потенциално 
опасна зависимост от точността и качеството на насоките. Тази отговорност не следва 
да се подценява и трябва да бъде отразена в използваните от нас начини и средства за 
помощ за гарантирането на свободата и безопасността на хората онлайн. Защитниците 
на правата на човека заслужават подкрепа от ЕС и в никакъв случай срещу тях не 
следва да бъдат насочвани инструменти и технологии, разработени и изнесени от 
територията на ЕС.

Търговия и износ

Освен ad hoc ограничения за износ и търговски санкции по отношение на натрапчивите 
инструменти за наблюдение, цифровата и глобално свързаната реалност изисква 
осведоменост и отговорност от страна на управителните съвети на европейските 
предприятия. Тя изисква и всеобхватни и постоянни ограничения на износа за 
понижаване на вредния потенциал на усъвършенстваните целеви технологични 
системи. На европейските пазари изобщо не следва да се допускат изработени по 
поръчка технологии, инструменти или услуги за целенасочени нарушения на правата на 
човека. Тези системи следва да бъдат категоризирани като технологии за „еднократна 
употреба“ и по своето въздействие не се различават от традиционно забранените 
инструменти за изтезания или (части от) оръжия за масово унищожение.

Докато скорошните забрани на ЕС за износ на някои елементи от технологии за Сирия 
и Иран са важна първа стъпка, те рискуват да се превърнат в реалност на хартия, 
застрашавайки доверието в ЕС и безопасността на гражданите, които считат, че могат 
да разчитат на усилията и обещанията на ЕС. Вместо прилагането да бъде оставено на 
различните държави членки, Европейската комисия следва да има правомощията и 
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инструментите, за да осъществява мониторинг за правилното изпълнение на тези 
ограничения. Прозрачността и отчетността са необходими в тази област така както 
проверяваме качеството на храните и лекарствата или на конвенционалните оръжия. 
Това изисква нови политики, като изисквания във връзка с разпространението на 
нефинансова информация и актуализирани стандарти за отчитане.

Освен това Европейската комисия следва да помага на дружествата, които имат 
съмнения дали да подадат заявление за лиценз за износ, с информация в реално време 
относно законността или потенциалните вредни ефекти на търговските сделки. Същото 
важи за дружествата (със седалище) в ЕС, които влизат в договорни отношения с 
правителства на трети държави, независимо дали с цел получаване на оперативни 
лицензи, договаряне на клаузи „standstill“ или чрез приемане на публично участие в 
икономически дейности или обществено използване на техните мрежи и услуги, и 
които могат да принудят тези дружества да станат съучастници в нарушаване на 
правата на човека. Поради това ЕС следва да постави сключването на нови 
споразумения за свободна търговия под условие от запазването на отворения интернет 
или да предоставя ad hoc (обществена) политическа подкрепа в извънредни ситуации.

Изменящото се равновесие на световните сили и възникването на световна икономика 
означава, че когато предприятия работят в чужбина ще се появяват по-често 
предизвикателства за ценностите на ЕС и ще изискват съвместни усилия на 
европейските политици и участниците от гражданското общество.

Развитие

ЕС следва да направи своите политики за развитие по-ефикасни и ефективни чрез 
възприемане на ИКТ. ЕС може да помогне за преодоляване на цифровото разделение; 
чрез изграждане и инсталиране на основни ИКТ инфраструктури и чрез осигуряване на 
достъп до знания и информация. ЕС може да създаде възможност за (онлайн) 
образование в отдалечени райони чрез разработване и предоставяне на евтини 
безжично свързани таблети, позволяващи на родителите да пускат децата си на 
училище. В критичните първи часове след природни бедствия или по време на 
хуманитарна криза следва да бъдат създадени ad hoc спешни телефонни и интернет 
връзки. ИКТ са от съществено значение и за ефективното (гражданско) наблюдение на 
изборите.

Поради това програмите за развитие следва да включват защита на цифровите свободи 
по структурен начин, по-специално чрез полагане на основи в ранните етапи на 
следконфликтни или политически преходи. Регулаторите в ЕС или експертите в 
областта на регулирането следва да се ангажират със своите партньори. Закрепването 
на принципите на основните права в ново (медийно) законодателство е съществена 
гаранция и следва да предотврати включването в законите на разпоредби, които 
например да обявяват криптирането за незаконно, както е в момента в Египет. Тези 
закони могат да имат нежелани ефекти върху правата на човека, с които новите или (за 
първи път) избраните парламенти или правителства не са непременно запознати.

Интернет и особено социалните медии също дават възможност на правителствата да се 
ангажират в пряка дипломация и позволят по-интензивен контакт между народите по 
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целия свят. Откритите дебати около идеи могат да опровергаят екстремизма и да 
подобрят междукултурната ангажираност и разбиране. Европейският парламент следва 
да се ангажира с включване на нови технологии в работата на неговите делегации с 
други парламенти по света и ще наблюдава внимателно напредъка и конкретните 
мерки, взети за изработване на стратегия на ЕС относно цифровата свобода във 
външните му отношения. Предложената оценка в годишните доклади следва да осигури 
отчетност и последователност.

Надеждност

ЕС не може убедително да насърчава и защитава цифровите свободи по света, ако те не 
са защитени у дома. Въпреки че ограниченията на свободата онлайн понякога са 
законосъобразни от формална гледна точка, това има и всеобхватно въздействие върху 
доверието към нас и моралните ни качества пред света. По-опасното е, че същите 
инструменти и технологии, които нашите правителства и правоприлагащи органи могат 
да използват, за да прихващат (законно) мобилен или интернет трафик, могат да имат 
коренно различно въздействие върху гражданите в общества, където принципите на 
правовата държава отсъстват или не съществува разделение на властите.

Европейската комисия понастоящем разработва набор от насоки относно правата на 
човека (а също и по-широка корпоративна социална отговорност) за сектора на ИКТ, 
основаващи се на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека 
(принципите Ruggie). Докато тези насоки няма да обвързват правно европейските 
дружества, те могат да се окажат полезна рамка за дружествата в областта на ИКТ при 
включването на въпросите, свързани с правата на човека, както и при извършването на 
оценки на въздействието, дори и във фазата на научноизследователската и развойна 
дейност или при заявяването на патенти. Тези насоки ще допринесат и за 
равнопоставени условия на конкуренция на вътрешния пазар на ЕС.

Управление на интернет

Интернет се управлява от т.нар. многостранен подход, който органично е разработен в 
мрежа от публични и частни участници. Този подход гарантира отвореност на 
интернет, която е катализатор за много ползи за обществото. Многостранният модел 
може да функционира правилно, когато е приобщаващ, така че малките предприятия, 
ползватели и потребители също да имат участие.

Понастоящем съществуват две заплахи пред тази система за управление. Развитите 
държави изготвят  законодателство при закрити врати, като само няколко корпоративни 
заинтересовани страни имат дума при производството. Междувременно въздействието 
на предложените законопроекти засяга самата инфраструктура на интернет. До голяма 
степен извън полезрението ни, коалиции от нововъзникващи икономики обединяват 
сили, за да въведат една глобална регулаторна рамка за интернет, която включва 
засилен държавен контрол и създава регулиращ орган на ООН. Започна нова ера на 
световната интернет политика.

Въпреки че ЕС е най-важният световен пазар, повечето интернет дружества имат 
седалище в САЩ, което принуждава европейските граждани да приемат условията за 
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ползване на САЩ. Тъй като повечето онлайн услуги са базирани в САЩ, интернет 
потребителите по целия свят често попадат под юрисдикцията на САЩ при използване 
на тези услуги. Това извънтериториално въздействие на законите на САЩ не следва да 
ограничава способността на ЕС да защитава основните права на гражданите. 
Политиците трябва да разберат, че в един глобално свързан свят параметрите на 
законотворчеството постоянно се променят и традиционните схващания за 
установените юрисдикции често не отговарят на нашето глобално цифрово полукълбо. 
Това обаче не изключва възможността за ефективни механизми за решаване на спорове 
или за справяне с несъвместими юрисдикции.

Стратегия за цифрова свобода

Нашите цифрови свободи са съществени права и са необходими за традиционните 
права на човека, като свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, 
както и за гарантирането на прозрачност и отчетност в обществения живот. Ние всички 
виждаме въздействието на нарушенията на правата на човека, които могат да бъдат 
документирани и споделени с помощта на мобилни телефони. ЕС следва да поеме 
водещата роля в насърчаването и защитата на цифровите свободи в световен мащаб. 
Освен че е най-големият търговски блок в света, ЕС е и общност от ценности, които 
също следва да бъдат в основата на всички наши външни дейности.

Единствено чрез взаимодействие на политиките на ЕС в областта на търговията, 
сигурността и външната политика, чрез съгласуване на нашите ценности и интереси, 
ЕС може напълно да се възползва от своята мощ и да действа като глобален играч. Тъй 
като технологията се развива толкова бързо, е от огромно значение да се насърчава 
структурното сътрудничество между политиците, бизнеса и гражданското общество. 
Това продължаващо равновесие може най-добре да послужи на отворения глобален 
интернет, в полза на всички.


