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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής Ψηφιακής Ελευθερίας στο πλαίσιο της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ
(2012/2094 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 5ης 
Ιουλίου 2012 σχετικά με την προαγωγή, προάσπιση και άσκηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, το οποίο αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελεύθερης ροής πληροφοριών στο διαδίκτυο,1

– έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών Frank La Rue 
της 16ης Μαΐου 2011 (A/HRC/17/27) και της 10ης Αυγούστου 2011 (A/66/290) σχετικά 
με την προαγωγή και προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, όπου 
υπογραμμίζεται το εφαρμοστέο των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στο 
διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 
28ης Μαρτίου 2008 (7/36) το οποίο ορίζει την εντολή του ειδικού εισηγητή για την 
προαγωγή και την προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ της 16ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες αρχές για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση» (που 
αντικατοπτρίζει το έργο του ειδικού εκπροσώπου του ΟΗΕ John Ruggie), 

– έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Ιουνίου 20122,  

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον 
ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την προστασία 
υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας –επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την 
παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ψηφιακή 
ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 

                                               
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 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0250.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0237.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0140.
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του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό του 2012 της 29ης Φεβρουαρίου του 2012, και 
ιδίως την πρόσκληση για τη δημιουργία ενός «Ταμείου για την ελευθερία του διαδικτύου 
σε παγκόσμιο επίπεδο»2, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011 από την Επίτροπο για το 
ψηφιακό θεματολόγιο σχετικά με τη στρατηγική για αδιάκοπη σύνδεση

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 12ης Δεκεμβρίου 2011 με τίτλο «Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ -
Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με το ανοιχτό 
διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Μια 
ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» 
(COM(2011)0681),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μία αποτελεσματική 
στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές 
της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού5,

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 
με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές 
διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες7,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη διακυβέρνηση του 
Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα»8,

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0126.
2 ΕΕ L 56 της 29.2.2012, σ. 1.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0511.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0364.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0239.
7 ΕΕ C 99Ε, της 3.4.2012, σ. 101-111
8 ΕΕ C 236Ε, της 12.8.2011, σ. 33-40
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το Διαδίκτυο των 
πραγμάτων1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης2,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, όπου εγείρονται 
ανησυχίες σχετικά με τις ψηφιακές ελευθερίες,

– έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2000 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου 
των εξαγωγών ειδών και τεχνολογίας διπλής χρήσης3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2012 (ΕΕ) αριθ. 
36/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Συρία και την 
κατάργηση του κανονισμού (EE) αριθ. 442/2011 και με τη θέσπιση εξαγωγικών 
περιορισμών στις ΤΠΕ και στα μέσα παρακολούθησης4, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 264/2012 της 23ης Μαρτίου 
2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011 σχετικά με περιοριστικά 
μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο 
Ιράν και τη θέσπιση εξαγωγικών περιορισμών στις ΤΠΕ και τα μέσα παρακολούθησης5, 

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και όλα τα 
σχετικά διεθνή μέσα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της διεθνούς σύμβασης για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και της διεθνούς 
σύμβασης για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, 

– έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, 

– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την ένταξη της ΕΕ σε αυτήν, 

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

                                               
1 ΕΕ C 236Ε, της 12.8.2011, σ. 24-32
2 ΕΕ C 290Ε, της 29.11.2006, σ. 107-113
3 P7_TA (2011)0406.
4 ΕΕ L 16, της 19.01.12, σ. 1.
5 ΕΕ L 86, της 24.03.12, σ. 26.
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– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε άτομα σε 
όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) και να συνδέονται στο διαδίκτυο, προωθώντας ως εκ τούτου επαναστατικές 
αλλαγές στις κοινωνίες, τη λειτουργία της δημοκρατίας, τη διακυβέρνηση, την οικονομία, 
τις επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης, την ανάπτυξη και το εμπόριο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο αποτελεί καταλύτη για την πρόσβαση 
σε πληροφορίες, την ελεύθερη έκφραση, την ελευθερία του Τύπου, την ελευθερία του 
συνέρχεσθαι και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται και να 
προάγονται από την ΕΕ, εντός και εκτός διαδικτύου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη, η προώθηση των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και η 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος είναι καίριας σημασίας για την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του διαδικτύου και των ΤΠΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται επίσης ως μέσα καταστολής μέσω 
(μαζικής) λογοκρισίας, επιτήρησης, και εντοπισμού και παρακολούθησης πληροφοριών 
και προσώπων·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες 
καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν ως μια δύναμη που 
φέρει θετικές εξελίξεις ή, σε αντίθετη περίπτωση, καταστολή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο έχει ευδοκιμήσει και έχει αναπτυχθεί οργανικά ως 
μια πλατφόρμα τεράστιας δημόσιας αξίας·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια και διασυνοριακή φύση του διαδικτύου απαιτεί νέες 
μορφές διεθνούς συνεργασίας και διακυβέρνησης με πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικτυακή ουδετερότητα αποτελεί ουσιώδη αρχή για το 
ανοιχτό διαδίκτυο, διασφαλίζοντας τον ανταγωνισμό και τη διαφάνεια·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ασφάλεια και η ψηφιακή ελευθερία είναι και οι δύο 
απαραίτητες και δεν μπορεί να υποκαταστήσει η μία την άλλη·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά τις 
ψηφιακές ελευθερίες μόνο όταν αυτές διασφαλίζονται εντός της ΕΕ·

Ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη

1. αναγνωρίζει ότι η χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα και τις 
ΤΠΕ έχει επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 
ασκώντας υποβοηθητικό ρόλο, καθώς διευρύνει το φάσμα της ελευθερίας της έκφρασης, 
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της πρόσβασης σε πληροφορίες, του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και της ελευθερίας 
του συνέρχεσθαι σε όλο τον κόσμο·

2. αναγνωρίζει τις τεράστιες υποβοηθητικές, δημιουργικές και καταλυτικές δυνατότητες του 
διαδικτύου και των ΤΠΕ για την παγκόσμια οικονομική, κοινωνική, επιστημονική, 
πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη, συμβάλλοντας ως έχει στην πρόοδο της 
ανθρωπότητας συνολικά·

3. επισημαίνει ότι η καταπίεση και ο έλεγχος των πολιτών και των επιχειρήσεων 
περιλαμβάνει μια αυξανόμενη τεχνολογική συνιστώσα, μέσω του αποκλεισμού 
περιεχομένου και της παρακολούθησης και του εντοπισμού υπερασπιστών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, ακτιβιστών και αντιφρονούντων καθώς και 
μέσω της ποινικοποίησης της νόμιμης έκφρασης στο διαδίκτυο και της θέσπισης 
περιοριστικής νομοθεσίας για την αιτιολόγηση των μέτρων αυτών·

4. τονίζει ότι η προαγωγή και προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών θα πρέπει να 
ενσωματώνεται και να αναθεωρείται ετησίως ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση 
λογοδοσίας και η συνέχεια, σε όλες τις εξωτερικές δράσεις, τις πολιτικές και τα μέσα 
χρηματοδότησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ·

5. επιβεβαιώνει την αναγνώριση από την Επιτροπή της απεριόριστης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο ως μέρους των κριτηρίων της Κοπεγχάγης·

6. ενθαρρύνει τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να ορίσει τις 
ψηφιακές ελευθερίες και τη «Στρατηγική για αδιάκοπη σύνδεση» μεταξύ των βασικών 
του προτεραιοτήτων·

7. επισημαίνει ότι οι αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ απαιτούν την 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, παρέχοντας βασικές 
τεχνολογικές υποδομές και διευκολύνοντας την πρόσβαση σε γνώσεις και πληροφορίες·

8. θεωρεί τις ΤΠΕ καταλύτες για τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση, τον 
αλφαβητισμό, την εκπαίδευση, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική 
περίθαλψη, τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκλογικών διαδικασιών και την αρωγή σε 
περιπτώσεις καταστροφών σε απομακρυσμένες περιοχές ή αγροτικές κοινωνίες·

9. επισημαίνει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα αρωγής της ΕΕ πρέπει 
να περιλαμβάνουν τις ψηφιακές ελευθερίες, κυρίως στις κοινωνίες που διέρχονται 
περιόδους μετά από συγκρούσεις ή περιόδους πολιτικής μετάβασης· πιστεύει ότι οι 
εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε κανονιστικά θέματα είναι απαραίτητοι συνομιλητές για τους 
σκοπούς της εκπαίδευσης ομολόγων τους και της ενσωμάτωσης των βασικών 
δικαιωμάτων και αρχών στις νέες ρυθμίσεις και τη νομοθεσία (για τα μέσα ενημέρωσης)·

10. επισημαίνει ότι η ψηφιακή συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η διάδοση εικόνων 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της 
ατιμωρησίας παγκοσμίως· θεωρεί ότι απαιτείται συνδρομή ώστε βάσει του διεθνούς 
(ποινικού) δικαίου να καταστεί το υλικό αποδεκτό ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστικές 
διαδικασίες·
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11. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα υλικά σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή ΤΠΕ αποκτούνται υπό συνθήκες σεβασμού των ανθρωπίνων, εργασιακών 
και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων·

Εμπόριο

12. εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση σε τρίτες χώρες τεχνολογιών και υπηρεσιών που 
παράγονται στην ΕΕ με σκοπό την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της 
λογοκρισίας των πληροφοριών, της μαζικής επιτήρησης, της παρακολούθησης και 
ανίχνευσης και του εντοπισμού πολιτών και των δραστηριοτήτων τους στα δίκτυα 
(κινητής) τηλεφωνίας και στο διαδίκτυο·

13. επικροτεί την απαγόρευση των εξαγωγών τεχνολογιών και υπηρεσιών καταστολής στη 
Συρία και το Ιράν· πιστεύει ότι η απαγόρευση αυτή πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο 
για διαρθρωτικά περιοριστικά μέτρα, όπως μια γενική διάταξη που θα αφορά ολόκληρη 
την ΕΕ ή «ειδικούς καταλόγους ανά χώρα» εντός του κανονιστικού πλαισίου της διπλής 
χρήσης·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους της αλυσίδας εφοδιασμού και των 
συστημάτων εταιρικής ευθύνης όσον αφορά το εμπόριο προϊόντων (από εξοπλισμό έως 
κινητές συσκευές) και υπηρεσιών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ψηφιακής ελευθερίας· 

15. θεωρεί ορισμένα συγκεκριμένα τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τις 
παρεμβολές, την επιτήρηση, την παρακολούθηση και τις υποκλοπές ως προϊόντα «μιας 
χρήσης», η εξαγωγή των οποίων θα πρέπει να υπόκειται σε εκ των προτέρων έγκριση·

16. επισημαίνει την ανάγκη παρακολούθησης των κυρώσεων της ΕΕ για τις τεχνολογίες σε 
ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται 
εξίσου και ότι τηρούνται οι ίσοι όροι ανταγωνισμού·

17. πιστεύει ότι οι εταιρείες πρέπει να διενεργούν εκτιμήσεις των επιπτώσεων των ΤΠΕ στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκινώντας από το στάδιο Ε&Α, και να διασφαλίζουν τη μη 
συνενοχή τους σε πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες·

18. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στις επιχειρήσεις της ΕΕ μεγάλο εύρος πληροφοριών 
και κατευθύνσεων, βάσει των «Αρχών Ruggie» του ΟΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι είναι δυνατή η συμμόρφωση των συμφερόντων των επιχειρήσεων με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη·

19. επισημαίνει την ανάγκη να εξεταστούν οι επιπτώσεις της θέσπισης τεχνολογικών 
προτύπων για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα ΤΠΕ και τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ, σε 
περιπτώσεις όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτές εξάγονται σε τρίτες χώρες στις 
οποίες έννοιες όπως αυτή της «έννομης υποκλοπής» έχουν διαφορετική σημασία, 
παραδείγματος χάριν σε χώρες όπου δεν υφίσταται κράτος δικαίου·

20. αναγνωρίζει ότι το διαδίκτυο αποτελεί πλέον όχι μόνο δημόσιο χώρο αλλά και αγορά, 
όπου η ελεύθερη ροή πληροφοριών και η πρόσβαση σε ΤΠΕ είναι απαραίτητες·
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21. ζητεί την ένταξη ρητρών αιρεσιμότητας στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ, 
οι οποίες θα ορίζουν διαφανείς διασφαλίσεις, θα προστατεύουν την απεριόριστη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα εξασφαλίζουν την ελεύθερη ροή πληροφοριών·

22. ζητεί από την ΕΕ να αμφισβητήσει και να ελαχιστοποιήσει τις εξωεδαφικές επιπτώσεις 
της νομοθεσίας τρίτων χωρών σε πολίτες και επιχειρήσεις της ΕΕ στο διαδίκτυο· 

23. θεωρεί ότι η περιορισμένη πρόσβαση των επιχειρήσεων και των διαδικτυακών πελατών 
της ΕΕ στις (ψηφιακές) αγορές μέσω μαζικής λογοκρισίας σε τρίτες χώρες αποτελεί 
μέτρο προστατευτισμού και εμπορικό φραγμό·

24. ζητεί από την ΕΕ να καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η ρύθμιση του 
διαδικτύου και των ΤΠΕ θα είναι η ελάχιστη αναγκαία·

25. ζητεί να συμπεριληφθούν οι τεχνολογίες στοχευμένης καταστολής στον διακανονισμό του 
Wassenaar·

Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

26. θεωρεί ότι η διαφανής και συνεργατική λήψη αποφάσεων είναι ουσιώδης για τη 
διασφάλιση του σεβασμού της ανοιχτής και συμμετοχικής φύσης του διαδικτύου· πιστεύει 
ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη των βασικών κανόνων 
ψηφιακής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών επίλυσης διαφορών, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις συγκρουόμενες δικαιοδοσίες·

27. θεωρεί ότι το διαδίκτυο διέπεται επί του παρόντος από σχετικά περιορισμένες ρυθμίσεις 
και λειτουργεί μέσω μιας προσέγγισης πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών· επισημαίνει 
την ανάγκη να διασφαλίσει η ΕΕ ότι το πρότυπο των πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών 
είναι καθολικό και ότι οι μικρές επιχειρήσεις καθώς και οι φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών και οι χρήστες δεν παραγκωνίζονται από λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς και 
κυβερνητικούς παράγοντες·

28. επισημαίνει τη σημασία μιας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη διακυβέρνηση του 
διαδικτύου, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών, 
η οποία εμπίπτει διεθνώς στην αρμοδιότητα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, στην 
οποία κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει μία ψήφο·

29. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις προτάσεις από συμμαχίες κυβερνήσεων και 
επιχειρήσεων οι οποίες επιδιώκουν να εισάγουν ρυθμιστική εποπτεία και αυξημένο 
κυβερνητικό και ιδιωτικό έλεγχο στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνιακές λειτουργίες·

30. υπενθυμίζει ότι το διαδίκτυο, η σύνδεση και αποθήκευση δεδομένων και οι ΤΠΕ 
αποτελούν ουσιώδη τμήματα της υποδομής ζωτικής σημασίας της ΕΕ·

31. ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο καθώς και μία ενημέρωση της οδηγίας για την επιβολή των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο θα εξισορροπεί την ανάγκη για μεταρρύθμιση και 
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων με την ανάγκη για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και τη διαφύλαξη του ανοιχτού χαρακτήρα του 
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διαδικτύου και θα χρησιμεύσει ως βάση για τις διατάξεις περί δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και για δεσμεύσεις σε μελλοντικές Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών· 

Μια στρατηγική ψηφιακής ελευθερίας

32. αναγνωρίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται και στο διαδίκτυο 
και πιστεύει ότι οι ΤΠΕ πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα προγράμματα της ΕΕ ώστε 
να προωθηθεί η προσπάθεια αυτή·

33. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν απερίφραστα τις ψηφιακές 
ελευθερίες ως θεμελιώδη δικαιώματα και ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση 
των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η ελευθερία της έκφρασης, η 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και η πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας στο δημόσιο βίο·

34. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να στηρίξουν, να εκπαιδεύσουν και να 
παρέχουν εξουσίες σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακτιβιστές της 
κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητους δημοσιογράφους και να διασφαλίσουν την 
ασφάλεια και την ελευθερία τους στο διαδίκτυο καθώς και να διεκδικήσουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι στο διαδίκτυο·

35. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναβαθμίσουν την εσωτερική τους βάση 
γνώσεων σχετικά με τις ΤΠΕ. 

36. ζητεί πολιτική και διπλωματική στήριξη για τις ψηφιακές ελευθερίες στις χώρες που 
λαμβάνουν ενίσχυση από την ΕΕ, επιπλέον των προγραμμάτων αρωγής·

37. θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις που περιορίζουν τις ψηφιακές ελευθερίες πρέπει να καταστούν 
μη επιλέξιμες για ενίσχυση από την ΕΕ, ενώ εκείνες που λαμβάνουν ενίσχυση από την ΕΕ 
θα πρέπει να υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να αυξήσουν τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία·

38. προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν, στις ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις, στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις και σε όλες τις μορφές επικοινωνίας που σχετίζονται με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, ρήτρες αιρεσιμότητας οι οποίες θα ορίζουν την ανάγκη τήρησης και 
διαφύλαξης της απεριόριστης πρόσβασης στο διαδίκτυο, των ψηφιακών ελευθεριών και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο·

39. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προάγουν και να διαφυλάξουν τα υψηλά 
πρότυπα ψηφιακής ελευθερίας στην ΕΕ, κυρίως κωδικοποιώντας την αρχή της 
ουδετερότητας του διαδικτύου σε έναν κατάλληλο κανονισμό, προκειμένου να ενισχυθεί 
η αξιοπιστία της όσον αφορά την προαγωγή και προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών σε 
όλο τον κόσμο·

40. θεωρεί ότι η συνέργεια των πολιτικών εμπορίου, ασφάλειας και εξωτερικών υποθέσεων 
της ΕΕ και η ευθυγράμμιση των αρχών και των συμφερόντων της είναι απαραίτητη εάν η 
Ένωση επιθυμεί να μεγιστοποιήσει την οικονομική της δύναμη και να ενεργεί ως 
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παγκόσμιος παράγοντας στην προάσπιση των ψηφιακών ελευθεριών·

41. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ψηφιακή Ελευθερία στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ

Το διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στις ζωές 
των Ευρωπαίων και των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Παγκοσμίως οι τεχνολογίες 
μεταβάλλουν τις κοινωνίες, τη λειτουργία των δημοκρατιών μας, τις οικονομίες, τις 
επιχειρήσεις, τα μέσα ενημέρωσης, τις αναπτυξιακές στρατηγικές, τις ανησυχίες σχετικά με 
την ασφάλεια και την άμυνα και τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα 
μονοπώλια της πληροφόρησης και της εξουσίας τα οποία δεν είχαν αμφισβητηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ανατρέπονται.

Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο ως θεμελιώδες 
δικαίωμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι οι ψηφιακές ελευθερίες αποτελούν τμήμα 
των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Σε έναν παγκοσμίως διασυνδεδεμένο κόσμο η ΕΕ πρέπει να 
διαθέτει στρατηγική για τη διαχείριση των νέων τεχνολογιών στις εξωτερικές της δράσεις. 
Υπάρχουν αρκετοί τομείς στον ψηφιακό αυτό κόσμο, στους οποίους είναι σημαντικό η ΕΕ να 
ενεργεί ως παγκόσμιος παράγοντας και να μεγιστοποιεί το οικονομικό και πολιτικό της 
βάρος. Παρότι η υπερβολική ρύθμιση μάλλον θα ζημίωνε παρά θα βοηθούσε το δυναμικό του 
ανοικτού διαδικτύου, σε ορισμένους τομείς πρέπει να επικαιροποιηθούν οι κανόνες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ριζοσπαστικές επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων με επαρκή 
δημοκρατική εποπτεία.

Η παρούσα αιτιολογική έκθεση υποστηρίζει την κατάρτιση της πρώτης Στρατηγικής 
Ψηφιακής Ελευθερίας της ΕΕ στις εξωτερικές της δράσεις. Ένα έγγραφο προβληματισμού 
έχει διανεμηθεί στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο 
καλώντας τους διάφορους άμεσα ενδιαφερόμενους να συνεισφέρουν απόψεις. Η συνεισφορά 
που παρέχεται από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, ΜΚΟ, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις 
έχει συμβάλει στην πιο ολοκληρωμένη κατάρτιση του πρώτου σχεδίου. Ο εισηγητής εκφράζει 
την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσοι διέθεσαν χρόνο και ενέργεια σε καθεμία από τις 
συνεισφορές αυτές.

Ασφάλεια και ελευθερία

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι 
κυβερνήσεις εκτελούν τα βασικά τους καθήκοντα. Η ασφάλεια και η άμυνα εν τέλει 
βρίσκονται στα χέρια των κυβερνήσεων· ωστόσο, εξαρτώνται όλο και περισσότερο από 
ιδιωτικούς παράγοντες. Το γεγονός αυτό απαιτεί νέες μορφές συνεργασίας και επιμερισμένες 
ευθύνες. Δεδομένης της σημασίας της ανάπτυξης λεπτομερών στοιχείων για την ψηφιακή 
ασφάλεια και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η έκθεση που συνέταξε ο εισηγητής Kelam 
στην υποεπιτροπή SEDE επικεντρώνεται στην ασφάλεια. Η εν λόγω έκθεση προτείνει μια 
στρατηγική σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανάπτυξη, τη διεύρυνση, τη 
διακυβέρνηση του διαδικτύου, το εμπόριο, τον πολιτισμό και τις διπλωματικές προσπάθειες 
στην ΕΕ.
Η ελευθερία και η ασφάλεια είναι αλληλοεξαρτώμενες και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν 
η μία την άλλη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν υφίσταται 
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παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος μεταξύ των δύο, ιδίως όσον αφορά ψηφιακά ζητήματα και 
ζητήματα του κυβερνοχώρου. Δεδομένης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ 
καθώς και των οικονομικών της συμφερόντων, θα πρέπει να ηγούμαστε παγκοσμίως στη 
διασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας και της ψηφιακής ελευθερίας.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Μια γρήγορη επισκόπηση ορισμένων γεγονότων ανά τον κόσμο καταδεικνύει ότι ο αγώνας 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Ολοένα περισσότεροι 
αντιφρονούντες καταλήγουν στη φυλακή εξαιτίας των επικοινωνιών τους μέσω του 
διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, οι οποίες υποκλέπτονται από τις αρχές. Το Ιράν 
συνεχίζει την οικοδόμηση ενός ηλεκτρονικού παραπετάσματος, το οποίο θα αποκόψει εν 
τέλει τους Ιρανούς από τον Παγκόσμιο Ιστό μέσω της δημιουργίας ενός ισλαμικού νόμου για 
το διαδίκτυο (Halal internet). Η Κίνα ομοίως αποκόπτει τους πολίτες της από το ανοιχτό 
διαδίκτυο με το μεγάλο ηλεκτρονικό τείχος προστασίας. Η μαζική λογοκρισία παραβιάζει τα 
δικαιώματα των πολιτών και περιορίζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στην Κίνα εξετάζονται 
σχέδια ώστε να καταστούν παράνομα τα ανώνυμα ιστολόγια. Η κυβέρνηση Ben Ali στην 
Τυνησία, όπως και το καθεστώς Al Assad στη Συρία, είναι ευρέως γνωστά για την 
εξειδικευμένη χρήση τεχνολογιών κατά των πολιτών. Ο ηλεκτρονικός στρατός της Συρίας 
υπόκειται σήμερα σε ad hoc κυρώσεις εκ μέρους της ΕΕ.

Εν γένει, η μάχη των απολυταρχικών καθεστώτων για έλεγχο και εξουσία περιλαμβάνει μια 
αυξανόμενη συνιστώσα ΤΠΕ. Η προαγωγή και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
συνεπάγεται συνεπώς τη διευκόλυνση των ανθρώπων να παρακάμπτουν τη μαζική 
λογοκρισία και να διαφεύγουν των επιθέσεων που δέχονται στον κυβερνοχώρο από τις ίδιες 
τις κυβερνήσεις τους. Ενώ η εκπαίδευση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
δημοσιογράφων και αντιφρονούντων θα πρέπει να βελτιώσει την ασφάλεια στο διαδίκτυο, 
δημιουργεί ταυτόχρονα μια νέα σειρά από ευαίσθητα ζητήματα και μια ενδεχομένως 
επικίνδυνη εξάρτηση από την ακρίβεια και την ποιότητα της καθοδήγησης. Η ευθύνη αυτή 
δεν πρέπει να υποτιμηθεί και πρέπει να αντικατοπτρίζεται στους τρόπους και τα μέσα που 
χρησιμοποιούμε για να συνδράμουμε τους ανθρώπους στη διασφάλιση της ελευθερίας και της 
ασφάλειάς τους στο διαδίκτυο. Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αξίζουν τη 
στήριξη της ΕΕ και σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να στοχοποιούνται με εργαλεία και 
τεχνολογίες που αναπτύσσονται και εξάγονται από την ΕΕ.

Εμπόριο και εξαγωγές

Εκτός από τους ad hoc περιορισμούς στις εξαγωγές και τις εμπορικές κυρώσεις σχετικά με τα 
μέσα παρεμβατικής παρακολούθησης, η ψηφιακή και παγκοσμίως διασυνδεδεμένη 
πραγματικότητα καθιστά αναγκαία την ευαισθητοποίηση και την υπευθυνότητα στις αίθουσες 
των διοικητικών συμβουλίων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Απαιτεί επίσης συνολικές και 
μόνιμες περιοριστικές ρυθμίσεις για τις εξαγωγές με σκοπό τον περιορισμό των ενδεχόμενων 
επιβλαβών συνεπειών εξελιγμένων, στοχευμένων συστημάτων. Οι τεχνολογίες, τα εργαλεία ή 
οι υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για στοχευμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να επιτρέπονται σε καμία περίπτωση στις ευρωπαϊκές αγορές. Τα 
συστήματα αυτά πρέπει να καταχωρισθούν ως τεχνολογίες «μιας χρήσης» και δεν διαφέρουν 
από τα παραδοσιακά απαγορευμένα εργαλεία βασανιστηρίων ή (τμήματα από) όπλα μαζικής 
καταστροφής όσον αφορά τις επιπτώσεις τους.
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Παρά το γεγονός ότι οι πρόσφατες απαγορεύσεις στις εξαγωγές από την ΕΕ προς τη Συρία 
και το Ιράν ορισμένων στοιχείων τεχνολογιών αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα, 
υφίσταται ο κίνδυνος οι απαγορεύσεις αυτές να παραμείνουν στα χαρτιά, απειλώντας την 
αξιοπιστία της ΕΕ και την ασφάλεια των πολιτών οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να 
βασίζονται στις προσπάθειες και τις υποσχέσεις της ΕΕ. Αντί να εναποθέτει την εφαρμογή 
τους στα διάφορα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει εξουσίες και 
μέσα ώστε να ελέγχει την ορθή εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών. Η διαφάνεια και η 
λογοδοσία είναι απαραίτητες στον τομέα αυτό, όπως ακριβώς και στην εξακρίβωση της 
ποιότητας των τροφίμων και των φαρμάκων ή των συμβατικών όπλων. Τούτο απαιτεί νέες 
πολιτικές, όπως απαιτήσεις γνωστοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και 
επικαιροποιημένα πρότυπα αναφοράς.

Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνδράμει τις εταιρείες, όταν αμφιβάλλουν 
κατά πόσον πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής, παρέχοντας πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με τη νομιμότητα ή τις ενδεχόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις 
εμπορικών συμφωνιών. Το ίδιο ισχύει για τις εταιρείες (με έδρα) στην ΕΕ οι οποίες 
εισέρχονται σε συμβατικές σχέσεις με κυβερνήσεις τρίτων χωρών, είτε για να εξασφαλίσουν 
άδειες λειτουργίας, να διαπραγματευτούν ρήτρες αναστολής ή αποδεχόμενες τη συμμετοχή 
του δημοσίου σε επιχειρηματικές δράσεις ή τη δημόσια χρήση των δικτύων και των 
υπηρεσιών τους, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να υποχρεώσει τις εταιρείες αυτές να 
καταστούν συνένοχες σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να 
θέτει όρους για τη σύναψη νέων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών με σκοπό τη διαφύλαξη 
του ανοικτού διαδικτύου ή να παρέχει ad hoc (δημόσια) πολιτική στήριξη σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης.

Η μεταβαλλόμενη ισορροπία των παγκόσμιων δυνάμεων και η ανάδυση μιας παγκόσμιας 
οικονομίας συνεπάγεται προκλήσεις για τις αξίες της ΕΕ όταν η λειτουργία επιχειρήσεων στο 
εξωτερικό θα καταστεί πιο συχνό φαινόμενο και θα απαιτεί κοινές προσπάθειες με τους 
ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ανάπτυξη

Η ΕΕ πρέπει να καταστήσει τις αναπτυξιακές της πολιτικές αποδοτικότερες και 
αποτελεσματικότερες μέσω της υιοθέτησης ΤΠΕ. Η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη γεφύρωση 
του ψηφιακού χάσματος, αναπτύσσοντας και εγκαθιστώντας βασικές υποδομές ΤΠΕ και 
παρέχοντας πρόσβαση σε γνώση και πληροφόρηση. Η ΕΕ μπορεί να διευκολύνει τη 
(διαδικτυακή) εκπαίδευση σε απομακρυσμένες περιοχές αναπτύσσοντας και παρέχοντας 
φθηνές συσκευές tablets ασύρματης σύνδεσης, δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα να 
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Στις πρώτες κρίσιμες ώρες μετά από φυσικές 
καταστροφές ή κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων πρέπει να εγκαθίστανται ad hoc 
τηλεφωνικές συνδέσεις και συνδέσεις διαδικτύου έκτακτης ανάγκης. Οι ΤΠΕ είναι επίσης 
σημαντικές για τον αποτελεσματικό έλεγχο των εκλογικών διαδικασιών (από τους πολίτες).

Ως εκ τούτου, τα αναπτυξιακά προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν την προστασία των 
ψηφιακών ελευθεριών με διαρθρωτικό τρόπο, κυρίως θέτοντας τα θεμέλια σε περιόδους 
αμέσως μετά από συγκρούσεις ή σε περιόδους πολιτικής μετάβασης. Οι ρυθμιστικές αρχές ή 
οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ σε ρυθμιστικά θέματα πρέπει να συνεργάζονται με τους 
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ομολόγους τους. Η ενσωμάτωση των αρχών βασικών δικαιωμάτων στη νέα νομοθεσία (για τα 
μέσα ενημέρωσης) αποτελεί ουσιώδη διασφάλιση και πρέπει να αποτρέπει την ένταξη σε 
νομοθετήματα διατάξεων οι οποίες, για παράδειγμα, καθιστούν παράνομη την 
κρυπτογράφηση, όπως συμβαίνει επί του παρόντος στην Αίγυπτο. Οι νόμοι αυτοί ενδέχεται 
να έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες δεν είναι 
απαραιτήτως γνωστές σε νεοεκλεγέντα  (ή εκλεγόμενα για πρώτη φορά) κοινοβούλια ή 
κυβερνήσεις.

Το διαδίκτυο και ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν επίσης τις κυβερνήσεις 
να ασκούν άμεση διπλωματία και επιτρέπουν την αύξηση των διαπροσωπικών επαφών σε 
όλο τον κόσμο. Ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με ιδέες μπορούν να αντικρούσουν 
εξτρεμιστικές απόψεις και να βελτιώσουν τη διαπολιτισμική επαφή και κατανόηση. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δεσμευτεί ότι θα συμπεριλάβει τις νέες τεχνολογίες στις 
εργασίες των αντιπροσωπειών του με άλλα κοινοβούλια ανά τον κόσμο, και ότι θα 
παρακολουθεί στενά την πρόοδο και τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται με στόχο τη 
χάραξη μιας στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με την ψηφιακή ελευθερία στις εξωτερικές της 
σχέσεις. Η πρόταση για αξιολόγηση σε ετήσιες εκθέσεις διασφαλίζει την υποχρέωση 
λογοδοσίας και τη συνέχεια.

Αξιοπιστία

Η ΕΕ δεν δύναται να προάγει και να προασπίζει με αξιόπιστο τρόπο τις ψηφιακές ελευθερίες 
στον κόσμο εάν αυτές δεν διασφαλίζονται εντός της Ένωσης. Παρότι οι περιορισμοί της 
ελευθερίας στο διαδίκτυο ορισμένες φορές είναι τυπικά νόμιμοι, υπάρχουν παράλληλα 
σημαντικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία και το ηθικό κύρος μας στον κόσμο. Ειδικότερα, τα 
ίδια μέσα και τεχνολογίες που οι κυβερνήσεις μας και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου
δύνανται να χρησιμοποιούν για να υποκλέπτουν (έννομα) τηλεφωνικές και διαδικτυακές 
κινήσεις ενδέχεται να έχουν πολύ διαφορετικές επιπτώσεις σε πολίτες κοινωνιών όπου δεν 
υφίσταται κράτος δικαίου ή διαχωρισμός των εξουσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει επί του παρόντος μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα (καθώς και για την ευρύτερη εταιρική κοινωνική ευθύνη) για 
τον τομέα των ΤΠΕ, βάσει των κατευθυντήριων αρχών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα του ΟΗΕ (αρχές Ruggie). Ενώ οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν θα 
δεσμεύουν νομικά τις ευρωπαϊκές εταιρείες, ενδέχεται να αποδειχθούν ένα χρήσιμο πλαίσιο 
για τις εταιρείες ΤΠΕ όσον αφορά την ενσωμάτωση του προβληματισμού για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων, ακόμη και 
στο στάδιο Ε&Α ή κατά την υποβολή αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οι 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία ίσων όρων 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Το διαδίκτυο διέπεται από την επονομαζόμενη προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερομένων 
μερών, η οποία αναπτύχθηκε οργανικά σε ένα δίκτυο δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Η 
προσέγγιση αυτή έχει διασφαλίσει τον ανοιχτό χαρακτήρα του διαδικτύου, ο οποίος αποτελεί 
καταλύτη για πολλά κοινωνικά οφέλη. Το πρότυπο των πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών 
μπορεί να λειτουργήσει με ορθό τρόπο μόνο όταν είναι καθολικό ούτως ώστε οι μικρές 
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επιχειρήσεις, οι χρήστες και οι καταναλωτές να έχουν και αυτοί θέση στο τραπέζι.

Επί του παρόντος υφίστανται δύο απειλές κατά του εν λόγω συστήματος διακυβέρνησης. Οι 
ανεπτυγμένες χώρες καταρτίζουν νομοθεσία κεκλεισμένων των θυρών όπου μόνο λίγα 
ενδιαφερόμενα μέρη του επιχειρηματικού κόσμου συμμετέχουν στις διαδικασίες. Στο μεταξύ 
οι επιπτώσεις των προτεινόμενων νόμων επηρεάζουν την ίδια την υποδομή του διαδικτύου. 
Σε μεγάλο βαθμό εν κρυπτώ, συμμαχίες αναδυόμενων οικονομιών ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για να θεσπίσουν ένα παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο για το διαδίκτυο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει αυξημένο κρατικό έλεγχο και θα θεσπίζει έναν ρυθμιστικό φορέα του ΟΗΕ. 
Μια νέα εποχή παγκόσμιων πολιτικών για το διαδίκτυο έχει ξεκινήσει.

Παρότι η ΕΕ είναι η πιο σημαντική οικονομία του κόσμου, οι περισσότερες εταιρείες 
διαδικτύου έχουν έδρα τις ΗΠΑ, γεγονός το οποίο υποχρεώνει τους ευρωπαίους πολίτες να 
αποδέχονται τους όρους χρήστη των ΗΠΑ. Καθώς οι περισσότερες διαδικτυακές υπηρεσίες 
έχουν έδρα τις ΗΠΑ, οι χρήστες του διαδικτύου ανά τον κόσμο συχνά εμπίπτουν στη 
δικαιοδοσία των ΗΠΑ όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Αυτές οι εξωεδαφικές 
επιπτώσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ δεν πρέπει να περιορίζουν την ικανότητα της ΕΕ να 
προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει 
να κατανοήσουν ότι σε έναν παγκοσμίως διασυνδεδεμένο κόσμο οι παράμετροι της 
νομοθεσίας μεταβάλλονται συνεχώς και παραδοσιακές έννοιες καθορισμένων δικαιοδοσιών 
δεν συνάδουν με το παγκόσμιο ψηφιακό ημισφαίριό μας. Τούτο ωστόσο δεν εμποδίζει τη 
δυνατότητα ύπαρξης αποτελεσματικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών ή την αντιμετώπιση 
συγκρουόμενων δικαιοδοσιών.

Στρατηγική Ψηφιακής Ελευθερίας

Οι ψηφιακές μας ελευθερίες αποτελούν ουσιώδη δικαιώματα και είναι απαραίτητες για τα 
παραδοσιακά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του 
συνέρχεσθαι καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στο δημόσιο 
βίο. Όλοι βλέπουμε τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι 
οποίες μπορούν να καταγραφούν και να κοινοποιηθούν με τη βοήθεια των κινητών 
τηλεφώνων. Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προαγωγή και προάσπιση των 
ψηφιακών ελευθεριών παγκοσμίως. Πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο 
εμπορικό συνασπισμό στον κόσμο, η ΕΕ αποτελεί επίσης μια κοινότητα αξιών, οι οποίες θα
πρέπει να συνιστούν τον πυρήνα όλων των εξωτερικών μας δράσεων.

Μόνο μέσω της συνέργειας της εμπορικής πολιτικής, της πολιτικής ασφαλείας και της 
εξωτερικής πολιτικής, μέσω της ευθυγράμμισης των αξιών και των συμφερόντων μας μπορεί 
η ΕΕ να μεγιστοποιήσει τη δύναμή της και να ενεργήσει ως παγκόσμιος παράγοντας. Καθώς 
η τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, είναι απαραίτητη η προώθηση της 
διαρθρωτικής συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των 
πολιτών. Η συνεχής αυτή ισορροπία μπορεί να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο το ανοιχτό 
παγκόσμιο διαδίκτυο, προς όφελος όλων.


