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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas
(2012/2094(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 5. juuli 2012. aasta resolutsiooni „Inimõiguste 
edendamine, kaitse ja teostamine internetis”, milles tunnistatakse inimõiguste kaitse ja 
internetis teabe vaba liikumise tähtsust,1

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri Frank La Rue 16. mai 2011. aasta (A/HRC/17/27) ja 
10. augusti 2011. aasta (A/66/290) raporteid, mis käsitlevad õiguse arvamus- ja 
sõnavabadusele edendamist ja kaitset, milles rõhutatakse inimõiguste rahvusvaheliste 
normide ja standardite kohaldatavust seoses õigusega arvamus- ja sõnavabadusele 
internetis kui kommunikatsioonikanalis,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 28. märtsi 2008. aasta resolutsiooni (7/36), 
milles kinnitatakse arvamus- ja sõnavabaduse edendamise ja kaitsmisega tegeleva ÜRO 
eriraportööri mandaat,

– võttes arvesse ÜRO 16. juuni 2011. aasta aruannet „Ettevõtluse ja inimõiguste 
juhtpõhimõtted: ÜRO raamistiku „Kaitsta, austada ja heastada” elluviimine” (mis kajastab 
ÜRO eriesindaja John Ruggie tööd),

– võttes arvesse inimõigusi ja demokraatiat käsitlevat strateegilist raamistikku, mille 
nõukogu võttis vastu 25. juunil 2012,2

– võttes arvesse oma 13. juuni 2012. aasta soovitust nõukogule ELi inimõiguste eriesindaja 
kohta3,

– võttes arvesse oma 12. juuni 2012. aasta resolutsiooni elutähtsate infoinfrastruktuuride 
kaitse kohta – saavutused ja edasised sammud: üleilmse küberjulgeoleku suunas4,

– võttes arvesse oma 20. aprilli 2012. aasta resolutsiooni e-valitsuse kui 
konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu juhtiva jõu kohta5,

– võttes arvesse oma 18. aprilli 2012. aasta resolutsiooni, mis käsitleb aastaaruannet 
inimõiguste kohta maailmas 2010. aastal ja Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas 
ning mõju ELi strateegilisele inimõiguste poliitikale6,

– võttes arvesse 29. veebruaril 2012. aastal vastu võetud 2012. aasta üldeelarvet, eriti 
üleskutset ülemaailmse internetivabaduse fondi loomiseks („Global Internet Freedom 

                                               
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 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0250.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0237.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0140.
6 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0126.
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Fund”)1, 

– võttes arvesse digitaalse tegevuskava voliniku 12. detsembri 2011. aasta teatist katkestuste 
vältimise strateegia („No Disconnect Strategy”) kohta,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni 
12. detsembri 2011. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Inimõiguste ja 
demokraatia tulemuslikum edendamine välistegevuse raames” (COM(2011)0886),

– võttes arvesse oma 17. novembri 2011. aasta resolutsiooni avatud interneti ja võrgu 
neutraalsuse kohta Euroopas2,

– võttes arvesse komisjoni 25. oktoobri 2011. aasta teatist „ELi uuendatud strateegia 
aastateks 2011–2014 ettevõtja sotsiaalse vastutuse valdkonnas” (COM(2011)0681),

– võttes arvesse oma 25. juuli 2011. aasta resolutsiooni tõhusa Euroopa toorainestrateegia 
kohta3,

– võttes arvesse oma 7. juuli 2011. aasta resolutsiooni demokratiseerimist toetava ELi 
välispoliitika kohta4,

– võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni 25. mai 
2011. aasta ühisteatist „Uus lähenemisviis muutuvale naabrusele” (COM(2011)0303),

– võttes arvesse oma 12. mai 2011. aasta resolutsiooni ELi välistegevuse kultuurilise 
mõõtme kohta5,

– võttes arvesse oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
kohta rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes6,

– võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni interneti haldamise järgmiste 
sammude kohta7,

– võttes arvesse oma 15. juuni 2010. aasta resolutsiooni asjade interneti kohta8,

– võttes arvesse oma 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni inimõiguste- ja 
demokraatiaklausli kohta Euroopa Liidu kokkulepetes9,

– võttes arvesse oma resolutsioone inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte tõsiste 
rikkumiste kohta, milles väljendatakse muret seoses digitaalsete vabadustega,

                                               
1 ELT L 56, 29.2.2012, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0511.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0364.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0334.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0239.
6 ELT C 99E, 3.4.2012, lk 101–111.
7 ELT C 236E, 12.8.2011, lk 33-40. 
8 ELT C 236E, 12.8.2011, lk 24–32. 
9 ELT C 290E, 29.11.2006, lk 107–113. 
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– võttes arvesse oma 27. septembri 2011. aasta seadusandlikku resolutsiooni ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
(EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade 
ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks1,

– võttes arvesse nõukogu määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses 
olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks 18. jaanuari 2012. aasta määrus 
(EL) nr 442/2011 ja kehtestatakse IKT ja jälgimisvahendite ekspordi piirangud2,

– võttes arvesse nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrust (EL) nr 264/2012, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 359/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste 
vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Iraanis ja millega kehtestatakse IKT 
ja jälgimisvahendite ekspordi piirangud3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 3 ja 21,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 207,

– võttes arvesse Euroopa Liidu inimõiguste alaseid suuniseid,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja kõiki asjakohaseid rahvusvahelisi 
inimõigusi käsitlevaid kokkuleppeid, sh kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist 
pakti ning majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse ÜRO põhikirja,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ja käimasolevaid läbirääkimisi ELi 
konventsiooniga ühinemise üle,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust 
(A7-0000/2012),

A. arvestades, et tehnoloogia areng võimaldab inimestel kogu maailmas kasutada uut info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) ja internetiühendust, edendades sellega 
revolutsioonilisi muutusi ühiskonnas, demokraatia toimimist, haldust, majandust, 
ettevõtlust, meediat, arengut ja kaubandust;

B. arvestades, et internetiühendus on keskne teabe kättesaadavust, vaba eneseväljendust, 
ajakirjandusvabadust, kogunemisvabadust ja majanduslikku, sotsiaalset, poliitilist ja 
kultuurilist arengut võimaldav tegur;

C. arvestades, et EL peab kaitsma ja edendama inimõigusi nii elus kui ka internetis;

                                               
1 P7_TA(2011)0406.
2 ELT L 16, 19.1.2012, lk 1.
3 ELT L 86, 24.3.2012, lk 26.
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D. arvestades, et kaasamine, e-oskuste parandamine ja digitaalsete lõhede ületamine on 
interneti ja IKT valdkonna võimalusi avardava potentsiaali rakendamisel kesksel kohal;

E. arvestades, et (massilise) tsensuuri, järelevalve ja jälitamise ja teabe ja isikute jälitamise 
kaudu kasutatakse IKTd ka repressiooni tööriistana;

F. arvestades, et kontekst, milles tehnoloogiaid kasutatakse, määrab suuresti selle mõju, mis 
neil võib olla positiivse arengu või hoopis repressioonide tõukejõuna;

G. arvestades, et internet on kasvanud ja arenenud loomulikult kui tohutu avalikku kasu 
pakkuv platvorm;

H. arvestades, et interneti ülemaailmne ja piirideta iseloom nõuab uusi rahvusvahelise 
koostöö ja halduse vorme koos paljude sidusrühmadega;

I. arvestades, et võrgu neutraalsus on avatud interneti olemuslik põhimõte, mis tagab 
konkurentsi ja läbipaistvuse;

J. arvestades, et digitaalne turvalisus ja digitaalne vabadus on mõlemad hädavajalikud ja ei 
saa teineteist asendada;

K. arvestades, et EL on digitaalsete vabaduste valdkonnas eeskujuks ainult siis, kui need 
vabadused on ELis tagatud;

Inimõigused ja areng

1. tunnistab, et tsenseerimata juurdepääs internetile, mobiiltelefonidele ja IKT-le on 
mõjutanud inimõigusi ja põhivabadusi, avaldades soodsat mõju, laiendades kogu 
maailmas sõnavabaduse, teabe kättesaadavuse, õiguse eraelu puutumatusele ja 
kogunemisvabaduse kohaldamisala;

2. tunnistab interneti ja IKT tohutut võimalusi pakkuvat, loovat ja edendavat potentsiaali 
ülemaailmseks majanduslikuks, sotsiaalseks, teaduslikuks, kultuuriliseks ja poliitiliseks 
arenguks, aidates sellisena kaasa inimkonna arengule tervikuna;

3. rõhutab, et kodanike ja ettevõtete represseerimine ja kontrollimine sisaldab suurenevat 
tehnoloogilist komponenti, mis hõlmab sisu blokeerimist ja inimõiguste kaitsjate, 
ajakirjanike, aktivistide ja teisitimõtlejate jälgimist ja tuvastamist, samuti internetis 
seadusliku eneseväljenduse kriminaliseerimist ja piiravate õigusaktide vastuvõtmist 
selliste meetmete õigustamiseks;

4. rõhutab, et digitaalsete vabaduste edendamist ja kaitset tuleks kogu ELi välistegevuses, 
rahastamises, abipoliitikas ja rahastamisvahendites süvalaiendada ja aruandekohusluse ja 
järjekindluse tagamiseks kord aastas läbi vaadata;

5. kinnitab veel kord, et nõustub sellega, et komisjon on tunnistanud internetile piiramata 
juurdepääsu Kopenhaageni kriteeriumide osaks;

6. julgustab ELi inimõiguste eriesindajat nimetama oma kesksete prioriteetide seas 
digitaalseid vabadusi ja katkestuste vältimise strateegiat;



PR\905131ET.doc 7/15 PE491.252v01-00

ET

7. rõhutab, et tulemuslik EL arengupoliitika nõuab IKT valdkonna süvalaiendamist ja 
digitaalse lõhe ületamist elementaarse tehnoloogilise infrastruktuuri tagamise ning 
teadmiste ja teabe kättesaadavuse soodustamise kaudu;

8. on seisukohal, et IKT on läbipaistvust ja head valitsemistava, kirjaoskust, haridust, 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoidu, tulemuslikku valimiste jälgimist ja kaugetes 
piirkondades või maakogukondades katastroofipäästet soodustav tegur;

9. rõhutab, et ELi arengu- ja abiprogrammid peaksid hõlmama digitaalseid vabadusi, 
eelkõige konfliktijärgses või poliitilises üleminekuetapis olevates ühiskondades; usub, et 
ELi õiguseksperdid on hädavajalikud partnerid koolituse osapooltena ja põhiõiguste ja 
põhimõtete lisamiseks uutesse (meediat käsitlevatesse) normidesse ja õigusaktidesse;

10. rõhutab, et digitaalne tõendite kogumine ja inimõiguste rikkumistest pildiliste 
dokumentide levitamine võib olla abiks ülemaailmses võitluses karistamatuse vastu; on 
seisukohal, et vajatakse abi muutmaks neid materjale vastuvõetavaks vastavalt 
rahvusvahelisele (kriminaal)õigusele kohtumenetluse tõenditena;

11. rõhutab vajadust tagada, et IKT tootmise puhul kasutatavate haruldaste muldmetallide 
tootmisel austatakse inimõigusi, tööõigust ja keskkonnaõigust;

Kaubandus

12. avaldab kahetsust selle pärast, et ELi päritoluga tehnoloogiat ja teenuseid kasutatakse 
kolmandates riikides inimõiguste rikkumiseks teabe tsenseerimise, massilise järelevalve, 
jälgimise ja kodanike ja nende tegevuse jälitamise kaudu (mobiil)telefonivõrkudes ja 
internetis;

13. tervitab Süüriasse ja Iraani repressioone põhjustava tehnoloogia ja teenuste ekspordi 
keeldu; usub, et sellest keelust peaks saama pretsedent struktuursetele piiravatele 
meetmetele, näiteks kogu ELi hõlmav üldklausel või riigipõhised loetelud kahesuguse 
kasutusega kaupade reguleerivas raamistikus;

14. rõhutab vajadust rangema tarneahela kontrolli ja ettevõtja sotsiaalse vastutuse süsteemide 
järele seoses selliste toodete (varustusest mobiilsete seadmeteni) ja teenustega 
kauplemisega, mida saab kasutada inimõiguste ja digitaalse vabaduse piiramiseks;

15. on seisukohal, et teatud spetsiifilise otstarbega ülekoormamis-, järelevalve-, jälgimis- ja 
pealtkuulamistehnoloogia tooted ja teenused on „ühesuguse kasutusega” asjad, mille 
ekspordi suhtes tuleks kohaldada eelnevat heakskiitu;

16. rõhutab vajadust jälgida ELi kehtestatud sanktsioone tehnoloogiatele liidu tasandil, 
tagamaks, et liikmesriigid järgivad neid võrdselt ja et säilivad võrdsed 
konkurentsitingimused;

17. usub, et äriühingud peaksid alates teadus- ja arendustegevuse etapist viima läbi IKT 
inimõiguste alased mõjuhinnangud ja tagama, et nad ei osale võimalikes kolmandates 
riikides toimuvates inimõiguste rikkumistes;
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18. kutsub komisjoni üles ELi ettevõtteid laiahaardeliselt teavitama ja juhendama, tuginedes 
ÜRO nn Ruggie põhimõtetele, tagamaks, et on võimalik järgida ärihuve ja ettevõtja 
sotsiaalse vastutuse põhimõtet;

19. rõhutab vajadust arvestada IKT ja telekommunikatsiooni toodete ja teenuste 
tehnoloogiliste standardite kehtestamise mõju ELis, kust neid kaupu ja teenuseid 
eksporditakse kolmandatesse riikidesse, kus näiteks sellistel mõistetel nagu „seaduslik 
pealtkuulamine” on erinev tähendus, näiteks kui puudub õigusriik;

20. tunnistab, et internet on muutunud avalikuks ruumiks ning samuti ka turuks, mille jaoks 
teabe vaba liikumine ja IKT kättesaadavus on hädavajalikud;

21. nõuab ELi vabakaubanduslepingutesse selliste tingimuste lisamist, millega sätestatakse 
läbipaistvad tagatised, säilitatakse interneti piiramata kättesaadavus ja tagatakse teabe 
vaba liikumine;

22. kutsub Euroopa Liitu üles takistama ja vähendama kolmandate riikide õigusaktide 
ekstraterritoriaalset mõju ELi kodanikele ja ettevõtetele internetis;

23. on seisukohal, et kolmandates riikides massilise tsensuuri kaudu ELi ettevõtete ja 
internetis tarbijate (digitaalsetele) turgudele juurdepääsu piiramine tähendab 
protektsionistlikke meetmeid ja kaubandustõkkeid;

24. kutsub Euroopa Liitu üles seadma eesmärgiks interneti ja IKT võimalikult vähese 
reguleerimise;

25. nõuab sihipärase repressioone põhjustava tehnoloogia lisamist Wassenaari kokkuleppesse;

Interneti haldamine

26. on seisukohal, et interneti avatud ja osalemist soosiva olemuse austamise tagamiseks on 
hädavajalik läbipaistev ja koostöö vaimus toimuv otsustamine; usub, et ELil peaks olema 
juhtiv roll digitaalse vabaduse peamiste eeskirjade, sh vaidluste lahendamise 
mehhanismide arendamisel, arvestades ka vastuolus olevaid õigusruume;

27. on arvamusel, et internet on praegu suhteliselt reguleerimata ja selle haldamisel on 
kasutusel paljusid sidusrühmi hõlmav lähenemisviis; rõhutab, et EL peab tagama, et see 
paljusid sidusrühmi hõlmav mudel oleks kaasav ja mõned suurettevõtted ja valitsused ei 
tõrjuks kõrvale väikeettevõtteid, kodanikuühiskonna esindajaid ja kasutajaid;

28. tõstab esile üldise ELi interneti haldamise strateegia tähtsust, muu hulgas seoses 
telekommunikatsiooni valdkonna reguleerimisega, mida rahvusvaheliselt hallatakse 
Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu kaudu, milles igal ELi liikmesriigil on üks 
hääl;

29. on mures ettepanekute pärast, mida on esitanud valitsuste ja ettevõtete liidud eesmärgiga 
kehtestada interneti ja telekommunikatsioonisektori üle regulatiivne järelevalve suurem 
valitsuste ja erasektori kontroll;

30. tuletab meelde, et internet, andmeside ja andmete säilitamine ja IKT ELi elutähtsa 
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infrastruktuuri hädavajalikud osad;

31. kutsub komisjoni üles esitama ettepaneku e-kaubanduse uue reguleeriva raamistiku kohta, 
samuti intellektuaalomandi õiguste jõustamise direktiivi ajakohastamise kohta, mis 
tasakaalustaks vajadust autoriõiguse reformi ja kaitse järele vajadusega kaitsta internetis 
põhiõigusi ja säilitada avatud internet ja mis oleks aluseks tulevastes 
vabakaubanduslepingutes sisalduvatele intellektuaalomandi õigusi käsitlevatele sätetele ja 
kohustustele;

Digitaalse vabaduse strateegia

32. tunnistab, et inimõigusi tuleb kaitsta ka internetis, ja usub, et sel eesmärgil tuleks IKT 
kõigis ELi programmides süvalaiendada;

33. kutsub komisjoni ja nõukogu üles ühemõtteliselt tunnustama digitaalseid vabadusi kui 
põhiõigusi ja üldiste inimõiguste, näiteks sõna- ja kogunemisvabaduse teostamise ning 
teabe kättesaadavuse ja avalikus elus läbipaistvuse ja aruandekohusluse tagamise 
vältimatuid eeltingimusi;

34. kutsub komisjoni ja nõukogu üles toetama ja koolitama inimõiguste kaitsjaid, 
kodanikuühiskonna aktiviste ja sõltumatuid ajakirjanikke ja suurendama nende mõjukust 
ja tagama internetis nende turvalisus ja vabadus ning kehtestama internetis põhiõigused, 
nagu sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadus;

35. kutsub komisjoni ja nõukogu üles uuendama oma asutusesisest IKT alaste teadmiste baasi;

36. nõuab ELi abi vastuvõtjariikides lisaks abiprogrammidele digitaalsete vabaduste poliitilist 
ja diplomaatilist toetamist;

37. on arvamusel, et valitsused, kes piiravad digitaalseid vabadusi, peaksid kaotama õiguse 
ELi abile, samas kui ELi abi saavatelt valitsustelt tuleks nõuda IKT kasutamist 
läbipaistvuse ja aruandekohusluse suurendamiseks;

38. nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon lisaksid ühinemisläbirääkimistel, 
inimõigustealases dialoogis, kaubandusläbirääkimistel ja inimõiguseid hõlmavas mis tahes 
vormis suhtluses tingimused, millega sätestatakse vajadus austada ja säilitada piiramata 
juurdepääs internetile, digitaalsetele vabadustele ja inimõigustele internetis;

39. kutsub komisjoni ja nõukogu üles edendama ja säilitama ELis digitaalse vabaduse kõrgeid 
standardeid, eelkõige kodifitseerides asjakohastes õigusaktides võrgu neutraalsuse 
põhimõtte, et suurendada liidu usaldusväärsust digitaalsete vabaduste edendaja ja 
kaitsjana kogu maailmas;

40. on arvamusel, et kui soovitakse, et liit kasutaks täielikult ära oma majandusliku võimsuse 
ja tegutseks digitaalsete vabaduste kaitsmisel ülemaailmse jõuna, siis on hädavajalik 
koostoime loomine ELi kaubandus-, julgeoleku- ja välispoliitika vahel ning liidu väärtuste 
ja huvide kooskõlla viimine;

41. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
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Euroopa välisteenistusele.
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SELETUSKIRI

Digitaalne vabadus ELi välistegevuses

Interneti ja uute tehnoloogiate osatähtsus kasvab eurooplaste ja kõigi kodanike elus 
märkimisväärse kiirusega. Kogu maailmas muudavad tehnoloogiad ühiskonda, meie 
demokraatia toimimist, majandust, ettevõtteid, meediat, arengustrateegiaid, julgeoleku- ja 
kaitseküsimusi ja inimõigustega seotud teemasid. Teabe- ja võimumonopolid, millele kaua 
aega ei esitatud väljakutset, lüüakse kõikuma.

Mitu ELi liikmesriiki on lugenud interneti kättesaadavuse põhiõiguseks ja Euroopa Komisjon 
nõustub, et digitaalsed vabadused on Kopenhaageni kriteeriumide osa. Ülemaailmselt 
vastastikku seotud maailmas peaks ELil olema strateegia, mis käsitleks uusi tehnoloogiaid 
liidu välistegevuses. Selles digitaalses maailmas on mitu valdkonda, mille puhul on oluline, et 
EL toimiks ülemaailmse jõuna ja rakendaks oma majanduslikku ja poliitilist kaalu. Vaatamata 
sellele, et ülereguleerimisest oleks avatud interneti potentsiaalile pigem kahju kui kasu, tuleb 
mõnes valdkonnas eeskirju uuendada, tasakaalustamaks tehnoloogia arengu revolutsioonilist 
mõju piisava demokraatliku järelevalvega.

Käesolevas seletuskirjas toetatakse esimest projekti, mis käsitleb digitaalse vabaduse 
strateegiat ELi välistegevuses. Aruteludokument jagati Euroopa Parlamendi liikmetele ja 
avaldati internetis, selleks et kutsuda mitmesuguseid sidusrühmi üldsust kaasates arvamust 
avaldama. Paljude erinevate inimeste, valitsusväliste organisatsioonide, valitsuste ja ettevõtete 
avaldatud arvamused aitasid muuta esimese projekti koostamise kõikehõlmavamaks. 
Raportöör on tänulik kõigile, kes igale sellisele pingutusele oma aega ja energiat kulutasid. 

Turvalisus ja vabadus

Uued tehnoloogiad esitavad väljakutse viisile, kuidas valitsused oma keskseid ülesandeid 
täidavad. Kaitse ja turvalisus on lõppkokkuvõttes valitsuse kätes; kuid valitsused tuginevad 
järjest enam erasektori osapooltele. See nõuab uusi koostöövorme ja kohustuste jagamist. 
Arvestades küber- ja julgeolekuteemade üksikasjaliku väljatöötamise tähtsust, keskenduti 
julgeoleku ja kaitse allkomisjoni raportööri Kelami koostatud raportis julgeolekule. Raportis 
soovitatakse strateegiat, mis käsitleb ELi tegevust inimõiguste, arengu, laienemise, interneti 
haldamise, kaubanduse, kultuuri ja diplomaatia valdkonnas.
Vabadus ja turvalisus vajavad teineteist ja ei saa üksteist asendada. Euroopa Parlament peaks 
tagama, et nende vahel poleks nullsummamängu, eriti mis seostub digitaalsete ja 
küberküsimustega. Arvestades ELi ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, samuti liidu 
majanduslikke huve, peaks liit kogu maailmas juhtima nii digitaalse julgeoleku kui ka 
vabaduse tagamist.

Inimõigused

Kiire pilk mõnele maailma sündmusele näitab, et võitlus inimõiguste eest on kolinud 
internetti. Vanglad täituvad üha enam teisitimõtlejatega, keda vastandatakse nende endi 
interneti- ja mobiilsideandmetega, mida on riigivõim töödelnud. Iraan jätkab elektroonilise 



PE491.252v01-00 12/15 PR\905131ET.doc

ET

eesriide ehitamist, mis lõpuks lõikab iraanlased nn Halali interneti loomise kaudu internetist 
ära. Hiina takistab samuti oma kodanike juurdepääsu avatud internetile, ehitades kõrge 
elektroonilise tulemüüri. Massiline tsensuur rikub kodanike õigusi ja piirab ärivõimalusi. 
Esitatud on kavad muuta anonüümne blogimine Hiinas ebaseaduslikuks. Ben Ali valitsus 
Tuneesias oli ja Al Assadi režiim Süürias on hästi tuntud tehnoloogia kõrgetasemelise 
kasutamise poolest oma kodanike vastu. Süüria Elektroonilise Armee suhtes kehtivad praegu 
ELi ajutised sanktsioonid.

Üldiselt sisaldab autoritaarsete režiimide võitlus kontrolli ja võimu pärast üha kasvavat IKT 
komponenti. Inimõiguste edendamine ja kaitsmine tähendab seega seda, et inimestel 
võimaldatakse massilisest tsensuurist mööda pääseda või vältida oma valitsuse poolseid 
küberrünnakuid. Inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike ja teisitimõtlejate koolitamine peaks 
suurendama nende ohutust internetis, kuid see tekitab ka uued tundlikud teemad ja võimaliku 
ohtliku sõltuvuse juhendamise täpsusest ja kvaliteedist. Seda vastutust ei tohiks alahinnata ja 
see peab kajastuma viisides ja vahendites, mida me kasutame selleks, et aidata inimestel 
tagada oma vabadus ja ohutus internetis. Inimõiguste kaitsjad väärivad ELi toetust ja mingil 
juhul ei tohiks nende vastu kasutada ELis väljatöötatud ja EList eksporditud vahendeid ja 
tehnoloogiaid.

Kaubandus ja eksport

Lisaks ajutistele ekspordipiirangutele ja kaubandussanktsioonidele seoses sissetungivate 
jälgimisvahenditega nõuab digitaalne ja ülemaailmselt ühendatud tegelikkus Euroopa 
äriühingute juhatustelt teadlikkust ja vastutustunnet. Samuti nõuab see kõikehõlmavaid ja 
püsivaid ekspordipiiranguid keeruliste, eriotstarbeliste tehnoloogiasüsteemide kahjuliku 
potentsiaali piiramiseks. Tehnoloogiad, vahendid või teenused, mis on konkreetselt 
valmistatud sihipäraste inimõiguste rikkumiste jaoks, ei tohiks üldse Euroopa turgudel lubatud 
olla. Need süsteemid tuleks liigitada „ühesuguse kasutusega” tehnoloogiateks ja oma mõju 
poolest ei erine nad traditsiooniliselt keelatud piinamisvahenditest või massihävitusrelvadest 
(või nende osadest).

ELi poolt hiljuti Süüria ja Iraani suhtes kehtestatud teatud tehnoloogiate osade ekspordikeelud 
on tähtis esimene samm, kuid on oht, et need jäävad vaid formaalsuseks, ohustades sellega 
ELi usaldusväärsust ja nende kodanike ohutust, kes arvavad, et nad saavad loota ELi 
jõupingutustele ja lubadustele. Selle asemel et jätta jõustamine erinevate liikmesriikide 
hooleks, peaks komisjonil olema volitused ja mehhanismid nende piirangute asjakohase 
rakendamise jälgimiseks. Kõnealuses valdkonnas on vaja läbipaistvust ja aruandekohuslust 
väga sarnaselt sellega, kuidas me kontrollime toiduainete ja ravimite kvaliteeti või 
tavarelvastust. See nõuab uut poliitikat, näiteks mitterahalise aruandluse nõuded ja uuendatud 
aruandlusstandardid.

Lisaks peaks komisjon aitama neid äriühinguid, kes kahtlevad, kas ekspordiluba taotleda, 
pakkudes reaalajas teavet kaubanduskokkulepete seaduslikkuse või võimaliku kahjuliku mõju 
kohta. Sama kehtib ka nende ELi (ELis registreeritud) äriühingute kohta, kes sõlmivad 
lepingulised suhted kolmandate riikide valitsustega, et saada tegevuslubasid ja pidada 
läbirääkimisi uute piirangute keelamise üle, või kes nõustuvad avaliku sektori osalemisega 
äritegevuses või sellega, et avalik sektor kasutab nende võrke ja teenuseid, mis võib sundida 
neid äriühinguid saama inimõiguste rikkumiste kaasosaliseks. Seepärast peaks EL seadma 
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uute vabakaubanduslepingute sõlmimise sõltuvusse avatud interneti säilitamisest või pakkuma 
eriolukordades ajutiselt (avalikku) poliitilist toetust.

Ülemaailmsete jõudude muutuv tasakaal ja maailmamajanduse tekkimine tähendab 
väljakutseid ELi väärtustele, kui ettevõtted tegutsevad sagedamini välismaal ja see nõuab 
Euroopa poliitikutelt ja kodanikuühiskonna esindajatelt ühiseid jõupingutusi.

Areng

EL peaks muutma IKT kasutamise abil oma arengupoliitika tõhusamaks ja tulemuslikumaks. 
EL saab aidata digitaalset lõhet ületada, ehitades ja paigaldades elementaarse IKT 
infrastruktuuri ja pakkudes juurdepääsu teadmistele ja teabele. EL saab muuta kaugetes 
piirkondades (internetis antava) hariduse kättesaadavaks, töötades välja ja pakkudes odavaid 
traadita ühendusega tahvelarvuteid, mis võimaldaks vanematel oma lapsed kooli saata. 
Esimestel kriitilistel tundidel pärast looduskatastroofe või humanitaarkriiside ajal tuleks luua 
ajutine abitelefon ja internetiühendused. IKT on äärmiselt vajalik ka tulemuslikuks 
(kodanikepoolseks) valimiste vaatlemiseks. 

Arenguprogrammid peaksid seepärast hõlmama digitaalsete vabaduste struktuurset kaitset, 
eelkõige külvates esimesi seemneid varases konfliktijärgses või poliitilise ülemineku etapis. 
ELi seadusandjad või õiguseksperdid peaksid suhtlema oma ametivendadega. Põhiõigusi 
kajastavate põhimõtete lisamine uutesse (meediat reguleerivatesse) õigusaktidesse on 
hädavajalik garantii ja see peaks ära hoidma näiteks selliste sätete lisamise seadustesse, mis 
muudavad krüpteerimise ebaseaduslikuks, nagu praegu Egiptuses. Neil seadustel võib olla 
inimõigustele selline ettekavatsemata mõju, millest äsja valitud parlamendid või valitsused 
pole tingimata teadlikud.

Internet ja eriti sotsiaalmeedia pakuvad valitsustele võimalust tegeleda ka otsediplomaatiaga 
ja võimaldavad rohkem inimestevahelisi kontakte kogu maailmas. Avatud arutelud ideede üle 
võivad tõrjuda äärmuslust ja parandada kultuuridevahelist suhtlust ja mõistmist. Euroopa 
Parlament peaks võtma kohustuseks lisada uued tehnoloogiad oma delegatsioonide töösse 
muude parlamentide juures kogu maailmas ja jälgida tähelepanelikult, kuidas edeneb ELi 
välissuhete digitaalse vabaduse strateegia väljatöötamine ja millised on selleks võetud 
konkreetsed meetmed. Ettepanek lisada hinnang aastaaruannetesse peaks tagama 
aruandekohusluse ja jätkuvuse.

Usaldusväärsus

EL ei saa usaldusväärselt edendada ja kaitsta maailmas digitaalseid vabadusi, kui need pole 
ELis endas tagatud. Internetis vabadusele kehtestatud piirangud on küll mõnikord formaalselt 
seaduslikud, kuid neil on üldine mõju meie usaldusväärsusele ja moraalsele positsioonile 
maailmas. Veelgi tähtsam on see, et samadel vahenditel ja tehnoloogiatel, mida meie 
valitsused ja õiguskaitseorganid saavad kasutada mobiil- või internetiside (seaduslikuks) 
pealtkuulamiseks, võib olla oluliselt erinev mõju kodanikele neis ühiskondades, kus ei järgita 
õigusriigi põhimõtet või puudub võimude lahusus.

Komisjon töötab praegu välja IKT sektorile mõeldud inimõiguste alaste (ja samuti laiemalt 
ettevõtja sotsiaalse vastutuse alaste) suuniste kogumit, tuginedes ettevõtteid ja inimõigusi 
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käsitlevatele ÜRO juhtpõhimõtetele (nn Ruggie põhimõtted). Need suunised pole küll 
Euroopa äriühingutele õiguslikult siduvad, kuid need võivad osutuda IKT äriühingutele 
kasulikuks raamistikuks inimõiguste küsimuste süvalaiendamisel ja mõjuhinnangute 
teostamisel – isegi teadus- ja arendustegevuse etapis või patentide taotlemisel. Samuti aitavad 
need suunised saavutada võrdseid konkurentsitingimusi ELi siseturul.

Interneti haldamine

Interneti hallatakse nn paljusid sidusrühmi kaasava lähenemisviisi kaudu, mis on loomulikul 
teel arenenud avaliku ja erasektori osapoolte võrgustikuks. See lähenemisviis on taganud 
interneti avatuse, mis on suures osas ühiskondliku kasu soodustaja. Paljusid sidusrühmi 
kaasav mudel saab asjakohaselt toimida ainult siis, kui see on kaasav selliselt, et ka 
väikeettevõtetel, kasutajatel ja tarbijatel on sõnaõigus.

Seda haldussüsteemi ähvardab praegu kaks ohtu. Arenenud riigid koostavad suletud uste taga 
õigusakte, kusjuures menetluses saavad oma sõna öelda vaid vähesed ärimaailma 
sidusrühmad. Samas puudutab nende seaduseelnõude mõju otseselt interneti infrastruktuuri. 
Suures osas on tähelepanu alt välja jäänud see, et kiiresti areneva majandusega riigid 
ühendavad jõud selleks, et kehtestada interneti ülemaailmne reguleeriv raamistik, mis 
hõlmaks suuremat riiklikku kontrolli ja ÜRO reguleeriva asutuse loomist. On alanud uus 
ülemaailmse internetipoliitika ajastu.

EL on maailma kõige olulisem turg, kuid enamik internetiga seotud äriühinguid asub USAs ja 
see sunnib Euroopa kodanikke nõustuma USA kasutajatingimustega. Kuna enamik internetis 
pakutavaid teenuseid lähtuvad USAst, siis satuvad interneti kasutajad neid teenuseid 
kasutades tihti USA jurisdiktsiooni alla. See USA seaduste ekstraterritoriaalne mõju ei peaks 
piirama ELi võimet kaitsta kodanike põhiõigusi. Poliitikud peavad mõistma, et ülemaailmselt 
seotud maailmas on õigusloome parameetrid pidevas muutuses ja kindlakskujunenud 
õigusruume käsitlevad traditsioonilised kontseptsioonid ei sobi tihtipeale meie üleilmastunud 
digitaalsele poolkerale. Siiski ei välista see tõhusate vaidluste lahendamise mehhanismide 
võimalust või vastuolus olevate õigusruumidega tegelemist.

Digitaalse vabaduse strateegia

Meie digitaalsed vabadused on põhiõigused ja need on traditsiooniliste inimõiguste, nagu 
sõnavabadus ja kogunemisvabadus, samuti avalikus elus läbipaistvuse ja aruandekohusluse 
tagamise jaoks möödapääsmatult vajalikud. Me kõik näeme mõju, mis võib olla 
mobiiltelefonide abil inimõiguste rikkumiste dokumenteerimisel ja selle teabe levitamisel. EL 
peaks võtma digitaalsete vabaduste ülemaailmsel edendamisel ja kaitsmisel juhtrolli. Peale 
selle, et EL on maailma suurim kaubandusblokk, on liit ka väärtuste ühendus ja see peaks 
olema kogu meie välistegevuse keskmes.

EL saab oma võimsuse täielikult ära kasutada ja ülemaailmse jõuna toimida ainult siis, kui 
luuakse koostoime liidu kaubandus-, julgeoleku- ja välispoliitika vahel, viies kooskõlla meie 
väärtused ja huvid. Tehnoloogia areneb väga kiiresti ja seepärast on hädavajalik edendada 
struktuurilist koostööd poliitikute, ettevõtete ja kodanikuühiskonna vahel. See pidev tasakaal 
võib kõige paremini olla avatud ülemaailmse interneti teenistuses, tuues kasu kõigile.
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