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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ke strategii digitální svobody v zahraniční politice EU
(2012/2094(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 5. července 2012 nazvanou 
„Ochrana, podpora a uplatňování lidských práv na internetu“, která uznává význam 
ochrany lidských práv a volného toku informací přes internet,1

– s ohledem na zprávy zvláštního zpravodaje OSN Franka La Rue ze dne 16. května 2011 
(A/HRC/17/27) a ze dne 10. srpna 2011 (A/66/290) týkající se podpory a ochrany práva 
na svobodu názorů a projevu, které zdůrazňují použitelnost mezinárodních norem
v oblasti lidských práv a norem v oblasti práva na svobodu názorů a projevu na oblast 
internetu jako komunikačního média, 

– s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 28. března 2008 (7/36), která 
definuje mandát zvláštního zpravodaje pro podporu a ochranu práva na svobodu názorů
a projevu,

– s ohledem na zprávu OSN ze dne 16. června 2011 nazvanou „Obecné zásady v oblasti 
obchodu a lidských práv: uplatňování rámce OSN pro „ochranu, respekt a nápravu“ “ 
(v níž se odráží činnost zvláštního zpravodaje OSN Johna Ruggieho), 

– s ohledem na strategický rámec, který v oblasti lidských práv a demokracie přijala Rada 
dne 25 . června 2012,2

– s ohledem na doporučení, jež dal Parlament Radě dne 13. června 2012 ohledně zvláštního 
představitele EU pro lidská práva3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 nazvané „Ochrana kritické informační 
infrastruktury – dosažené výsledky a další kroky: směrem ke globální kybernetické 
bezpečnosti“4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. dubna 2012 nazvané „Konkurenceschopný jednotný 
digitální trh – elektronická správa jako průkopnický čin“5

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv 
ve světě a politice Evropské unie v této oblasti včetně dopadů na strategickou politiku EU 
týkající se lidských práv,6

– s ohledem na souhrnný rozpočet na rok 2012 ze dne 29. února 2012, zejména na výzvu

                                               
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 Přijaté texty, P7_TA(2012)0250.
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0237.
5 Přijaté texty, P7_TA(2012)0140.
6 Přijaté texty, P7_TA(2012)0126.
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k vytvoření „Fondu Evropské unie pro globální svobodu internetu“,1

– s ohledem na sdělení komisaře pro digitální agendu, které zveřejnil dne 12. prosince 2011 
na téma „strategie neodpojování“,

– s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a Evropské komise, které dne 12. prosince 2011 adresovaly 
Evropskému parlamentu a Radě pod názvem „Lidská práva a demokracie jako priority 
vnější činnosti EU – na cestě k efektivnějšímu přístupu“ (COM(2011)0886), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 o otevřeném internetu a neutralitě sítí
v Evropě2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. října 2011 nazvané „Obnovená strategie EU pro
sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014“ (COM(2011)0681),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25 července 2011 o účinné evropské strategii v oblasti 
surovin3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. července 2011 o vnějších politikách EU ve prospěch
demokratizace4,

– s ohledem na společné sdělení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci
a bezpečnostní politiku a Komise ze dne 25. května 2011 nazvané „Nový přístup
k sousedství, jež prochází změnami“ (COM(2011)0303), 

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o kulturních dimenzích vnější činnosti 
EU5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků
v dohodách o mezinárodním obchodu6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 nazvané „Řízení internetu: další 
kroky“7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2010 o Internetu věcí8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. února 2006 o doložce o lidských právech
a demokracii v dohodách Evropské unie9,

– s ohledem na svá usnesení o naléhavých případech porušení lidských práv, demokracie

                                               
1 Úř. věst. L 56, 29.2.2012, s. 1.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0511.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0364.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0334.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0239.
6 Úř. věst. C 99E, 3.4.2012, s. 101–111.
7 Úř. věst. C 236E, 12.8.11, s. 33-40. 
8 Úř. věst. C 236E, 12.8.11, s. 24-32.
9 Úř. věst. C 290E, 29.11.06, s. 107-113.
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a právního státu, v nichž byly vzneseny námitky související s digitální svobodou,

– s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 27. září 2011 o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1334/2000, kterým se zavádí režim 
Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití1,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011, který se 
zavádí opatření omezující vývoz zařízení informačních a komunikačních technologií 
(IKT) a monitorovacích nástrojů2,

– s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 264/2012 ze dne 23. března 2012, kterým se mění 
nařízení Rady (EU) č. 359/2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým 
osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu a jímž se zavádí opatření 
omezující vývoz zařízení IKT a monitorovacích nástrojů3,

– s ohledem na články 3 a 21 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na pokyny Evropské unie týkající se lidských práv, 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a všechny relevantní mezinárodní 
nástroje z oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických 
právech, Mezinárodního paktu o ekonomických, sociálních a kulturních právech, 

– s ohledem na Chartu OSN, 

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a probíhající jednání o přistoupení 
EU k této úmluvě, 

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a na stanovisko Výboru pro mezinárodní 
obchod (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že díky technologickému vývoji mohou jednotlivci na celém světě 
používat nové IKT a připojit se k internetu, což podporuje revoluční změny ve 
společnosti, fungování demokracie, správu věcí veřejných, hospodářství, podnikání, 
sdělovací prostředky, rozvoj a obchod;

B. vzhledem k tomu, že možnost připojit se k internetu je klíčovým prostředkem přístupu
k informacím, jakož i klíčem ke svobodě projevu, svobodě tisku, svobodě shromažďování
a k hospodářskému, sociálnímu, politickému a kulturnímu rozvoji; 

                                               
1 P7_TA(2011)0406.
2 Úř. věst. L 16, 19.1.12, s. 1.
3 Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 26.
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C. vzhledem k tomu, že EU musí lidská práva chránit a prosazovat jak na internetu, tak
i mimo něj; 

D. vzhledem k tomu, že klíčovými faktory pro plné využití posilujícího potenciálu internetu
a IKT jsou začleňování, podpora počítačové gramotnosti a překlenutí digitálních rozdílů; 

E. vzhledem k tomu, že IKT jsou využívány také jako represivní nástroje, a to formou 
(hromadné) cenzury, dohledu, sledování a dohledávání informací a jednotlivců;

F. vzhledem k tomu, že kontext, v němž se technologie používají, do velké míry určuje vliv, 
jaký mohou tyto technologie mít, jako hnací síla kladného vývoje či jako nástroj represe; 

G. vzhledem k tomu, že se internet rozmáhá a organicky se vyvíjí jako platforma, která má 
pro veřejnost obrovskou hodnotu; 

H. vzhledem k tomu, že globální a neohraničený charakter internetu vyžaduje nové formy 
mezinárodní spolupráce a řízení s řadou různých zúčastněných stran; 

I. vzhledem k tomu, že základní zásadou pro otevřený internet je jeho neutralita zajišťující 
konkurenci a transparentnost; 

J. vzhledem k tomu, že jak digitální bezpečnost, tak i digitální svoboda mají klíčový význam
a nemohou se vzájemně zastoupit; 

K. vzhledem k tomu, že EU bude příkladem digitální svobody pouze tehdy, pokud bude tato 
svoboda v EU zachována; 

Lidská práva a rozvoj

1. uznává, že necenzurovaný přístup k internetu, mobilním telefonům a IKT má dopad na 
lidská práva a základní svobody, jelikož nabízí různé možnosti a na celém světě rozšiřuje 
prostor pro svobodu projevu, přístup k informacím, právo na soukromí a svobodu 
shromažďování;

2. bere na vědomí obrovský tvořivý, podněcující a různé možnosti skýtající potenciál, který 
internet a IKT mají pro celosvětový hospodářský, sociální, vědecký, kulturní a politický 
rozvoj, čímž samy o sobě přispívají k pokroku celého lidstva; 

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám občanů a podnikání se stále více využívají 
technologie, a to tak, že dochází k blokování obsahu, ke sledování a určování totožnosti 
obhájců lidských práv, novinářů, aktivistů a disidentů, k označování legitimních vyjádření 
na internetu za trestný čin a k přijímání omezujících právních předpisů, které tato opatření 
zdůvodňují; 

4. zdůrazňuje, že podpora a ochrana digitálních svobod by se měly stát součástí všech 
vnějších činností EU, jejího financování a politik a nástrojů určených k poskytování 
pomoci a měly by být jednou ročně přehodnoceny tak, aby byla zajištěna odpovědnost
a kontinuita;

5. opakuje, že Komise zařadila neomezený přístup k internetu mezi kodaňská kritéria; 
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6. vybízí zvláštního představitele EU pro lidská práva, aby digitální svobodu a „strategii 
neodpojování“ zahrnul mezi své klíčové priority;

7. podtrhuje skutečnost, že účinné rozvojové politiky EU vyžadují začlenění IKT do všech 
činností a překonání digitálních rozdílů, a to poskytnutím základní technologické 
infrastruktury a usnadněním přístupu ke znalostem a informacím;

8. pokládá IKT za prostředky umožňující transparentnost a řádné řízení, gramotnost, 
vzdělávání, péči o sexuální a reprodukční zdraví, účinné sledování voleb a odstraňování 
následků katastrof ve vzdálených oblastech či venkovských společenstvích;

9. podtrhuje, že digitální svoboda by měla být zmíněna v programech EU zaměřených na 
rozvoj a pomoc, zejména určených pro společnosti, jež jsou ve fázi po konfliktu nebo ve 
fázi politického přechodu; domnívá se, že právní experti EU jsou klíčovými osobami pro 
zaškolování partnerů a začleňování základních práv a zásad do nových norem a právních 
předpisů (týkajících se sdělovacích prostředků); 

10. zdůrazňuje, že digitální shromažďování důkazů a šíření obrazové dokumentace
k případům porušení lidských práv může přispět k celosvětovému boji proti beztrestnosti; 
domnívá se, že je zapotřebí pomoci k tomu, aby takové materiály byly podle 
mezinárodního (trestního) práva přípustné jako důkazy pro soudní řízení;

11. podtrhuje nutnost zajistit, aby byly prvky vzácných zemin používané při výrobě IKT 
získávány v podmínkách zohledňujících lidská, pracovní a environmentální práva; 

Obchod

12. vyslovuje politování nad tím, že technologie a služby pocházející z EU jsou ve třetích 
zemích využívány k porušování lidských práv cenzurou informací, hromadným 
dohlížením, kontrolou, sledováním a dohledáváním občanů a jejich činností přes (mobilní) 
telefonní sítě a internet;

13. vítá zákaz vydaný na vývoz technologií a služeb využívaných k represím do Sýrie a Íránu; 
domnívá se, že tento zákaz by měl být precedentem pro strukturální omezující opatření, 
jako jsou například „zbytková“ ustanovení či „seznamy pro konkrétní zemi“ využívaná
v regulačním rámci pro technologie dvojí užití;

14. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí přísnější kontroly dodavatelského řetězce a programů 
sociální odpovědnosti podniků při prodeji výrobků (od vybavení po mobilní zařízení)
a služeb, které mohou být zneužity k omezování lidských práv a digitální svobody; 

15. považuje výrobky a služby v oblasti technologií na rušení, kontrolu, sledování
a zachycování obsahu za předměty „jednoho užití“, jejichž vývoz by měl podléhat 
předchozímu schválení; 

16. podtrhuje nutnost sledovat sankce EU uvalované na technologie na úrovni Unie, aby bylo 
zajištěno stejné dodržování předpisů ze strany všech členských států a pro všechny 
zachovány totožné podmínky; 
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17. domnívá se, že by podniky měly provádět hodnocení dopadu IKT na lidská práva, a to 
počínaje výzkumem a vývojem, a zabezpečit, aby se nepodílely na případném porušování 
lidských práv ve třetích zemích;

18. vyzývá Komisi, aby podnikům v EU poskytla na základě „Ruggieho zásad“ OSN celou 
škálu informací a odborného vedení, a vyšla vstříc podnikatelským zájmům a současně
i zajistila respektování sociální odpovědnosti podniků; 

19. podtrhuje nutnost zvážit účinky vypracovávání technologických norem v EU pro výrobky
a služby IKT a telekomunikační výrobky a služby v případech, kdy se tyto výrobky
a služby vyváží do třetích zemí, kde pojmy jako „zákonem povolené zachycování sdělení“ 
mají jiný význam a dopad, například v zemích, kde neplatí právní stát;

20. bere na vědomí, že internet se stal veřejným prostorem a rovněž trhem, pro který je volný 
tok informací a přístup k IKT nezbytný;

21. vyzývá k začlenění ustanovení o podmíněnosti do dohod EU o volném obchodu, která by 
stanovila transparentní ochranná opatření, chránila neomezený přístup na internet
a zajišťovala volný tok informací; 

22. vyzývá EU, aby zpochybnila a minimalizovala dopad právních předpisů třetích zemí 
mimo jejich území na občany a podniky EU fungující pomocí internetu; 

23. domnívá se, že pokud je přístup podniků EU a spotřebitelů kupujících přes internet
k (digitálním) trhům omezován hromadnou cenzurou v třetích zemích, představuje to 
ochranářské opatření a překážku v obchodování; 

24. vyzývá EU, aby se snažila zajistit, aby regulace internetu a IKT byla minimální;

25. vyzývá k začlenění technologií cíleně využívaných k represím do Wassenaarského 
ujednání;

Správa a řízení internetu

26. domnívá se, že transparentní a společné rozhodování je nezbytné k zajištění toho, aby byl 
respektován otevřený a participativní charakter internetu; věří, že EU by měla hrát 
vedoucí roli ve vytváření pravidel digitální svobody, včetně mechanismů řešení sporů, i 
s ohledem na kolidující jurisdikce; 

27. domnívá se, že internet je v současné době celkem neregulovaný a je řízen mnoha 
různými účastníky; zdůrazňuje, že EU musí zajistit, aby tento model řízení nevylučoval 
některé účastníky a aby malé podniky, subjekty občanské společnosti a uživatelé nebyli
v područí několika velkých firem a vládních aktérů;

28. zdůrazňuje význam obecné strategie EU pro správu a řízení internetu a také pro otázky 
související s regulací telekomunikací, které na mezinárodní scéně řídí Mezinárodní 
telekomunikační unie, v níž má každý členský stát EU jeden hlas; 

29. vyjadřuje obavy z návrhů předkládaných koalicemi vlád a firem, které usilují o zavedení 
regulatorního dohledu a zvýšené vládní a soukromé kontroly nad internetem
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a telekomunikacemi;

30. připomíná, že internet, datové přípojky, ukládání dat a IKT jsou zásadními součástmi 
kritické infrastruktury EU; 

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na nový regulatorní rámec pro elektronický obchod
a také aktualizaci směrnice o prosazování práv duševního vlastnictví, což by vyvážilo 
potřebu reformy a ochrany autorských práv s potřebou chránit základní práva na internetu
a zachovat otevřený internet a mohlo by to sloužit jako základ pro ustanovení a závazky 
týkající se práv duševního vlastnictví v budoucích dohodách o volném obchodu; 

Strategie digitální svobody

32. uznává, že lidská práva je nutno chránit i online a domnívá se, že IKT by měly být za 
tímto účelem využívány ve všech programech EU;

33. vyzývá Komisi a Radu, aby jednoznačně uznaly digitální svobody jako základní práva
a nezbytný předpoklad pro to, aby lidé mohli požívat všeobecných lidských práv, jako je 
svoboda projevu, svoboda shromažďování a přístup k informacím a zajištění 
transparentnosti a odpovědnosti ve veřejném životě; 

34. vyzývá Komisi a Radu k tomu, aby podporovaly a školily ochránce lidských práv, 
aktivisty občanské společnosti a nezávislé novináře a posilovaly jejich postavení a také 
zajišťovaly jejich bezpečnost a svobodu online a aby rovněž na internetu prosadily 
základní práva svobody projevu, svobody shromažďování a svobody sdružování; 

35. vyzývá Komisi a Radu, aby zlepšily své interní znalosti v oblasti IKT; 

36. vyzývá k politické a diplomatické podpoře digitálních svobod v zemích, které přijímají 
pomoc z EU, navíc k programům pomoci; 

37. domnívá se, že vlády, které omezují digitální svobody, by neměly mít nárok na pomoc EU
a země, které tuto pomoc přijímají, by měly mít povinnost používat IKT, aby se zvýšila 
transparentnost a odpovědnost; 

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby do vyjednávání o přistoupení k EU, do dialogů
o lidských právech, obchodních jednání a všech forem kontaktu v souvislosti s lidskými 
právy zahrnuly ustanovení o podmíněnosti, která zakotví nutnost respektovat a chránit 
neomezený přístup k internetu, digitální svobody a lidská práva online; 

39. vyzývá Komisi a Radu, aby podporovaly a dodržovaly vysokou úroveň digitální svobody
v EU, zejména prostřednictvím kodifikace zásady neutrality sítě v odpovídajícím
předpisu, aby se posílila důvěryhodnost EU při propagaci a ochraně digitálních svobod po 
celém světě; 

40. domnívá se, že je nezbytné zajistit součinnost obchodní, bezpečnostní a zahraniční 
politiky EU a sladit její hodnoty a zájmy, aby mohla Unie plně využít svou ekonomickou 
sílu a jednat jako globální aktér v rámci ochrany digitálních svobod; 

41. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a ESVČ.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Digitální svoboda v rámci vnějších činností EU

Internet a nové technologie sehrávají stále důležitější roli v životech Evropanů a občanů po 
celém světě. Globální technologie mění společnosti, fungování demokracie, mění ekonomiku, 
firmy a média, rozvojové strategie, obavy týkající se bezpečnosti a obrany a otázky lidských 
práv. Informační a mocenské monopoly, které byly dlouho nedotknutelné, mají nyní 
problémy.

Několik členských států EU uznalo přístup k internetu jako základní právo a Evropská komise 
souhlasí s tím, že digitální svobody jsou součástí kodaňských kritérií. V globálně propojeném 
světě by EU měla mít strategii, jak zacházet s novými technologiemi v rámci svých vnějších 
činností. V dnešním digitálním světě existuje několik oblastí, kde je důležité, aby EU jednala 
jako globální hráč a využila svou ekonomickou a politickou váhu. Přehnaná regulace by 
potenciálu otevřeného internetu sice moc neprospěla, ale v některých oblastech je třeba 
upravit pravidla tak, aby na revoluční dopady technologického vývoje reagovala odpovídající 
demokratickou kontrolou.

Toto vysvětlující prohlášení podporuje návrh první strategie digitální svobody EU v jejích 
vnějších činnostech. Poslanci Evropského parlamentu měli k dispozici diskusní dokument, 
který byl také umístěn na internetu, aby se k němu mohli vyjádřit různí aktéři (tzv. crowd-
sourcing). Tento první návrh je díky příspěvkům mnoha různých osob, nevládních organizací, 
vlád a podniků komplexnější. Zpravodajka je vděčná všem, kdo věnovali svůj čas a energii
a přispěli k tomuto návrhu.

Bezpečnost a svoboda

Nové technologie výrazně ovlivňují způsob, jakým vlády vykonávají své základní úkoly. 
Obrana a bezpečnost spočívají zejména v rukou vlád; ty se však stále více spoléhají na 
soukromé aktéry. To vyžaduje nové formy spolupráce a sdílené odpovědnosti. S ohledem na 
význam podrobných informací o kybernetické a digitální bezpečnosti se zpráva vypracovaná 
zpravodajem Kelamem ve výboru SEDE soustřeďuje na bezpečnost. Tato zpráva navrhuje 
strategii pro činnost EU v oblasti lidských práv, rozvoje, rozšíření, správy a řízení internetu, 
obchodu, kultury a diplomacie.
Svoboda a bezpečnost jsou vzájemně provázané a nenahraditelné. Evropský parlament by měl 
zajistit, aby vztah mezi svobodou a bezpečností nebyl hrou s nulovým součtem, zejména
v digitálních a kybernetických otázkách. S ohledem na společnou bezpečnostní a obrannou 
politiku EU a její ekonomické zájmy bychom měli celosvětově zaujímat vedoucí roli
v zajišťování digitální bezpečnosti i svobody.

Lidská práva 

I při zběžném pohledu na některé události ve světě vidíme, že boj za lidská práva se přesunul 
na internet. Vězení se plní disidenty, jejichž projevy na internetu a prostřednictvím mobilních 
komunikací se dostaly do rukou státních orgánů. Írán pokračuje v budování „elektronické 
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opony“, která jednou zcela odřízne Íránce od internetu a nahradí jej „internetem halal“. Také 
Čína brání svým občanům v přístupu k otevřenému internetu „velkou firewallovou zdí“. 
Masová cenzura porušuje práva občanů a omezuje podnikatelské příležitosti a připravuje
zákaz anonymních blogů. Vláda Bena Aliho v Tuniska byla stejně jako Al Assádův režim
v Sýrii známá tím, jak sofistikovaně používala moderní technologie proti svým občanům. 
„Syrská elektronická armáda“ je nyní terčem dočasných sankcí EU.

Obecně vzato platí, že autoritativní režimy ve snaze o kontrolu a moc stále více využívají 
informačních a komunikačních technologií. Chceme-li tedy podporovat a bránit lidská práva, 
musíme pomáhat lidem obcházet masovou cenzuru a vyhýbat se kybernetickým útokům ze 
strany státu. Vzdělávání obránců lidských práv, novinářů a disidentů sice zvyšuje jejich 
bezpečnost při práci na internetu, znamená však také, že je velmi citlivé a potenciálně 
nebezpečné a že toto vzdělávání a vedení bylo přesné a kvalitní. Není dobré tuto odpovědnost 
podceňovat – musí se promítnout do toho, jak a jakými prostředky pomáháme lidem 
prosazovat jejich svobodu a bezpečnost na internetu. Obránci lidských práv si zasluhují 
podporu EU a v žádném případě by nemělo docházet k tomu, aby útoky na ně byly prováděny 
za pomoci nástrojů a technologií, které se vyvíjejí v EU a které EU vyváží do třetích zemí.

Obchod a vývoz

Kromě vývozních omezení a obchodních sankcí týkajících se intruzivních monitorovacích 
nástrojů je v současné digitální a globálně propojené společnosti nutné, aby si vedení
evropských podniků uvědomovala svou odpovědnost. Rovněž jsou zapotřebí komplexní, 
permanentní vývozní omezení, aby se snížil negativní potenciál složitých cílených 
technologických systémů. Technologie, nástroje nebo služby vytvářené specificky pro 
porušování lidských práv by neměly být na evropských trzích vůbec povoleny. Tyto systémy 
by měly být klasifikovány jako technologie „jediného užití“ - pokud jde o jejich důsledky, 
neliší se od tradičně zakázaných mučících nástrojů nebo od zbraní hromadného ničení či 
jejich částí.

Nedávný zákaz vývozu některých technologických prvků z EU do Sýrie a Íránu je sice 
důležitým prvním krokem, hrozí však, že zůstane jen na papíře. Tím by utrpěla jak 
důvěryhodnost EU, tak i bezpečnost občanů, kteří se domnívají, že se mohou spolehnout na 
snahy a závazky EU. Evropská komise by neměla ponechávat provádění sankcí na různých 
členských státech – měla být naopak mít pravomoci a nástroje ke sledování řádného 
provádění těchto omezení. V této oblasti je nutná transparentnost a odpovědnost, podobně 
jako kontrolujeme kvalitu potravin a léků nebo konvenčních zbraní. To vyžaduje nové 
politiky, jako například oznamovací povinnosti v nefinanční oblasti a aktualizované normy 
pro poskytování informací.

Evropská komise by měla dále pomáhat společnostem, které si nejsou jisty, zda je správné 
požádat o exportní licenci – měla by jim poskytovat aktuální informace o tom, zda jsou 
obchodní dohody v souladu se zákonem, a o jejich případných negativních důsledcích. Totéž 
platí i pro evropské společnosti nebo společnosti se sídlem v EU, které uzavírají smluvní 
vztahy s vládami třetích zemí, ať za účelem získání provozních licencí, vyjednání ustanovení 
typu „standstill clause“, nebo souhlasu s účastí veřejných subjektů v obchodních transakcích 
či veřejného použití jejich sítí a služeb. Smlouvy by totiž mohly nutit tyto podniky podílet se 
na porušování lidských práv. EU by proto měla podmiňovat uzavření nových dohod o volném 
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obchodu zachováním otevřeného internetu nebo poskytováním (veřejné) politické podpory
v krizových situacích.

V důsledku měnící se rovnováhy světových velmocí a vzniku globální ekonomiky dnes častěji 
dochází k ohrožení hodnot EU, pokud podniky působí v zahraniční. Vyžaduje to společné 
úsilí evropských politiků a občanské společnosti.

Rozvoj

EU by měla používat informační a komunikační technologie ke zvýšení efektivity a účinnosti 
své rozvojové politiky. EU může pomoci překlenout digitální propast tím, že bude budovat
a instalovat základní infrastrukturu IKT a poskytovat přístup ke znalostem a informacím. EU 
může přispět ke vzdělávání (on-line) v odlehlých oblastech – může vyvíjet a poskytovat levné 
tablety s bezdrátovým připojením, díky nimž budou rodiče moci posílat své děti do školy.
V prvních kritických hodinách po přírodní pohromě nebo v průběhu humanitární krize je třeba 
zřídit krizové telefonní linky a internetové připojení. IKT jsou zásadní také pro účinné 
sledování průběhu voleb (ze strany občanů).

Součástí rozvojových programů by proto měla být ochrana digitální svobody strukturovaným 
způsobem, zejména tím, že její sémě bude zaseto již v situacích bezprostředně po skončení 
konfliktů a v době politické transformace. Regulační orgány EU nebo odborníci na regulaci 
by měli jednat se svými protějšky. Důležitým prvkem je vložení zásad ochrany základních 
práv do nové legislativy v mediální oblasti, čímž se zamezí přijímání zákonných ustanovení, 
které například zakazují šifrování internetového provozu, jako je tomu v současné době
v Egyptě. Tyto zákony mohou mít nezamýšlené dopady na lidská práva, které si nově nebo 
poprvé zvolené parlamenty a vlády ne vždy uvědomují.

Internet a zejména sociální média také umožňují vládám, aby se zapojily do přímé 
diplomacie, a nabízejí možnost přímých kontaktů mezi lidmi po celém světě. Otevřená
výměna myšlenek může působit proti extremismu a zlepšovat kontakty mezi kulturami
a jejich vzájemné pochopení. Evropský parlament by se měl zavázat k tomu, že do činnosti 
svých delegací s jinými parlamenty na celém světě zařadí nové technologie a bude bedlivě 
sledovat pokrok a konkrétní opatření přijatá za účelem vytvoření strategie EU v oblasti 
digitální svobody ve vnějších vztazích. Navržené hodnocení ve výročních zprávách by mělo 
zajistit odpovědnost a kontinuitu.

Důvěryhodnost

EU nemůže důvěryhodně podporovat a chránit digitální svobody ve světě, pokud je nechrání
u sebe doma. Ačkoli omezení svobody online někdy formálně neodporují právu, mají 
dalekosáhlý dopad na naši věrohodnost a morální prestiž ve světě. Závažnější je, že stejné 
nástroje a technologie, které naše vlády a bezpečnostní složky mohou legálně používat
k zachycování mobilních nebo internetových komunikací, mohou mít fundamentálně odlišný 
dopad na občany ve společnostech, v nichž neexistuje právní stát nebo dělba moci.

Evropská komise v současné době vypracovává soubor pokynů o lidských právech (a širší 
pokyny k sociální odpovědnosti podniků) v oblasti IKT. Vychází přitom z obecných principů 
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OSN pro obchod a lidská práva (Ruggieho principy). Ačkoli tyto pokyny nebudou pro 
evropské podniky právně závazné, mohou být užitečné pro IT společnosti, pokud jde o lidská 
práva a hodnocení dopadů, a to i ve fázi výzkumu a vývoje nebo při podávání žádostí
o uznání patentů. Tyto pokyny rovněž přispějí k zajištění rovných podmínek na vnitřním 
trhu EU. 

Správa internetu

Internet je řízen více subjekty (tzv. multi-stakeholder approach). Tento systém se vyvinul 
organicky v síť veřejných a soukromých aktérů, díky níž je internet otevřený a působí jako 
katalyzátor mnoha společenských přínosů. Tento model může řádně fungovat, pouze pokud je 
inkluzívní, takže své místo v něm mají i malé podniky, uživatelé a spotřebitelé.

V současné době je tento systém řízení ohrožen ze dvou stran. Rozvinuté země připravují za 
zavřenými dveřmi novou legislativu, na niž má vliv jenom několik málo soukromých 
společností. Navržené zákony se však dotýkají samotné infrastruktury internetu. Koalice 
rychle se rozvíjejících ekonomik mezitím nepozorovaně spojuje své síly ve snaze zavést 
celosvětový regulační rámec internetu se silnějším státním dohledem a se speciálně 
vytvořeným regulačním orgánem OSN. Začíná nová éra globální internetové politiky.

Ačkoli EU je nejdůležitějším světovým trhem, většina internetových společností má své sídlo
v USA, což nutí evropské občany, aby přijímali uživatelské podmínky platné v USA. Protože 
většina online služeb je poskytována z USA, spadají uživatelé na celém světě často pod 
americkou jurisdikci, pokud těchto služeb využívají. Extrateritoriální dopad zákonů USA by 
neměl omezovat schopnost EU bránit základní práva občanů. Politikové musí pochopit, že
v globálně propojeném světě se parametry legislativní činnosti neustále mění a tradiční pojmy
pevně stanovených jurisdikcí často neodpovídají naší globální digitální hemisféře. Nebrání 
nám to nicméně, abychom využívali účinné mechanismy urovnávání sporů a řešili problémy 
spojené s protichůdnými jurisdikcemi.

Strategie digitální svobody

Naše digitální svobody patří k základním právům. Jsou neodmyslitelně spojeny s tradičními 
lidskými právy, jako je svoboda projevu a svoboda shromaždování, a se zajišťováním 
transparentnosti a odpovědnosti ve veřejném životě. Všichni vidíme důsledky porušování 
lidských práv, které lze zdokumentovat a sdílet pomocí mobilních telefonů. EU by se měla 
postavit do čela úsilí o globální podporu a ochranu digitálních svobod. EU je nejen největším 
obchodním blokem na světě, nýbrž také společenstvím hodnot, a tyto hodnoty by také měly 
být ve středu zájmu naší vnější politiky.

EU bude moci plně využít své síly a jednat jako globální hráč, pouze pokud bude ve své 
obchodní, bezpečnostní a zahraniční politice postupovat jednotně a pokud sjednotí naše 
hodnoty a zájmy. Technika se vyvíjí velmi rychle, a tak je nutné rozvíjet strukturovanou 
spolupráci mezi politiky, podniky a občanskou společností. Tato trvalá rovnováha asi nejlépe 
poslouží otevřenému celosvětovému internetu ku prospěchu všech.


