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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa 
(2012/2094 (INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 5. heinäkuuta 2012 antaman päätöslauselman 
"The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet", jossa 
tunnustetaan ihmisoikeuksien suojelun merkitys ja verkossa tapahtuvan tiedonkulun 
vapauden merkitys1,

– ottaa huomioon YK:n erikoisedustajan Frank La Ruen 16. toukokuuta 2011 antaman 
raportin (A/HRC/17/27) ja 10. elokuuta 2011 antaman raportin (A/66/290) mielipiteen- ja 
sananvapauden suojelun edistämisestä, joissa korostetaan, että mielipiteen- ja 
sanavapautta koskevia kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja ja -standardeja voidaan soveltaa 
internetiin, jota voidaan pitää viestintävälineenä, 

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 28. maaliskuuta 2008 antaman 
päätöslauselman (7/36), jolla luodaan mielipiteen- ja sanavapauden suojelun edistämisestä 
vastaavan erikoisedustajan tehtävä,

– ottaa huomioon YK:n 16. kesäkuuta 2011 päivätyn raportin "Guiding Principles on 
Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and 
Remedy' Framework' (joka perustuu YK:n erikoisedustajan John Ruggien työhön), 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen, jonka 
neuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta 20122, 

– ottaa huomioon neuvostolle 13. kesäkuuta 2012 antamansa suosituksen ihmisoikeuksista 
vastaavasta Euroopan unionin erikoisedustajasta3,

– ottaa huomioon elintärkeiden tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta – saavutukset ja 
seuraavat vaiheet: kohti maailmanlaajuista verkkoturvallisuutta 12. kesäkuuta 2012 
antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon kilpailukykyisistä digitaalisista sisämarkkinoista – kärjessä sähköiset 
viranomaispalvelut 20. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman5,

– ottaa huomioon vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista maailmassa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tällä alalla, mukaan luettuina vaikutukset EU:n strategiseen 
ihmisoikeuspolitiikkaan 18. huhtikuuta 2012 antamansa päätöslauselman6,

                                               
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 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0250.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0237.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0140.
6 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0126.
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– ottaa huomioon 29. helmikuuta 2012 hyväksytyn vuoden 2012 yleisen talousarvion ja 
erityisesti kehotuksen luoda "maailmanlaajuinen internetin vapautta tukeva rahasto"1,

– ottaa huomioon digitaalisesta agendasta vastaavan komission jäsenen 12. joulukuuta 2011 
antaman tiedonannon "No disconnect" -strategiasta,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
Euroopan komission 12. joulukuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon Euroopan 
parlamentille: ihmisoikeudet ja demokratia keskeisenä osana eu:n ulkoisia toimia – kohti 
tehokkaampaa lähestymistapaa (COM(2011)0886)), 

– ottaa huomioon avoimesta internetistä ja verkon neutraalisuudesta Euroopassa 
17. marraskuuta 2011 antamansa päätöslauselman2,

– ottaa huomioon yritysten yhteiskuntavastuuta koskevasta uudistetusta EU:n strategiasta 
vuosiksi 2011–2014 25. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
(COM(2011)0681),

– ottaa huomioon tehokkaasta eurooppalaisesta raaka-ainestrategiasta 25. heinäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon demokratiakehitystä edistävästä EU:n ulkopolitiikasta 7. heinäkuuta 2011 
antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja 
Euroopan komission 25. toukokuuta 2011 antaman yhteisen tiedonannon uudesta 
strategiasta muutostilassa olevia naapurimaita varten (COM(2011)0303), 

– ottaa huomioon EU:n ulkoisten toimien kulttuuriulottuvuudesta 12. toukokuuta 2011 
antamansa päätöslauselman5,

– ottaa huomioon yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa 
25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselman6,

– ottaa huomioon internetin hallinnosta tästä eteenpäin 15. kesäkuuta 2010 antamansa 
päätöslauselman7,

– ottaa huomioon esineiden internetistä 15. kesäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman8,

– ottaa huomioon ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta Euroopan unionin sopimuksissa 
14. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman1,,

                                               
1 EUVL L 56, 29.2.2012, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0511.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0364.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0334.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0239.
6 EUVL C 99E , 3.4.2012, s. 101–111.
7 EUVL C 236E , 12.8.2011, s. 33-40. 
8 EUVL C 236E , 12.8.2011, s. 24-32.
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– ottaa huomioon kaikki antamansa päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä 
demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksista, kun ne aiheuttavat digitaalisia 
vapauksia koskevaa huolta,

– ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön 
valvontajärjestelmän perustamisesta 27. syyskuuta 2011 annetun asetuksen (EY) 
N:o 1334/2000 muuttamisesta2,

– ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja 
asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18. tammikuuta 2012 annetun neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 36/2012 ja tieto- ja viestintätekniikan ja seurantavälineiden 
vientirajoitusten käyttöönottamisesta 3, 

– ottaa huomioon Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin 
kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 359/2011 
muuttamisesta 23. maaliskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 264/2012 ja 
tieto ja viestintätekniikan ja seurantavälineiden vientirajoituksen käyttöönottamisesta4, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 3 ja 21 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin ihmisoikeussuuntaviivat, 

– ottaa huomioon YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen ja kaikki 
merkitykselliset kansainväliset ihmisoikeussopimukset, mukaan luettuina 
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä 
taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan, 

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja meneillään olevat neuvottelut EU:n 
liittymisestä yleissopimukseen, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan 
valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että teknologian kehitys antaa kaikkialla maailmassa mahdollisuuden 
käyttää uusia tieto- ja viestintätekniikoita ja internetiä, mikä edistää vallankumouksellisia 

                                                                                                                                                  
1 EUVL C 290E , 29.11.2006, ss. 107-113.
2 P7_TA(2011)0406.
3 EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.
4 EUVL L 86, 24.3.2012, s. 26.
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muutoksia yhteiskunnissa, demokratian toimintaa, hyvää hallintoa, taloutta, liiketoimintaa, 
mediaa, kehitystä ja kauppaa;

B. ottaa huomioon, että mahdollisuus internetin käyttöön on erittäin tärkeää informaation 
saatavuuden, vapaan ilmaisun, lehdistön vapauden ja kokoontumisvapauden sekä 
taloudellisten, sosiaalisten, poliittisten ja kulttuuristen tapahtumien kannalta;

C. toteaa, että EU:n on puolustettava ja edistettävä ihmisoikeuksia sekä verkossa että sen 
ulkopuolella; 

D. ottaa huomioon, että digitaalinen osallisuus, digitaalinen lukutaito ja digitaalisten kuilujen 
umpeen kurominen ovat keskeisessä asemassa internetin ja tieto- ja viestintätekniikkojen 
käyttöön ottamisessa ja mahdollisuuksien laajentamisessa; 

E. ottaa huomioon, että tieto- ja viestintätekniikoita käytetään myös poliisitoimintaan 
joukkosensuurin avulla, valvomalla, seuraamalla ja jäljittämällä tietoa ja 
yksityishenkilöitä;

F. ottaa huomioon, että konteksti, jossa teknologioita käytetään määrittää paljolti 
vaikutuksen, joka niillä voi olla joko myönteisenä voimana tai painostuksen lisääjänä; 

G. ottaa huomioon, että internet on kasvanut ja kehittynyt orgaanisella tavalla foorumiksi, 
jolla on valtava julkinen arvo;

H. ottaa huomioon, että internetin maailmanlaajuinen ja rajaton luonne edellyttävät uusia 
kansainvälisen yhteistyön ja hallinnan muotoja, jossa on monia osallistujia;

I. ottaa huomioon, että verkon neuraalisuus on oleellinen periaate avoimen internetin 
kannalta ja turvaa kilpailun ja avoimuuden; 

J. ottaa huomioon, että digitaalinen turvallisuus ja digitaalinen vapaus ovat molemmat 
oleellisen tärkeitä eivätkä ne voi korvata toisiaan; 

K. ottaa huomioon, että EU voi olla suunnan näyttäjänä digitaalisten vapauksien alalla 
ainoastaan, jos digitaalinen vapaus on turvattu EU:ssa; 

Ihmisoikeudet ja kehitys

1. toteaa, että esteetön mahdollisuus käyttää internetiä, matkapuhelimia ja tieto- ja 
viestintätekniikoita on kaikkialla maailmassa edistänyt ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
laajentamalla ilmaisunvapauden alaa, tiedon saatavuutta, oikeutta yksityisyyteen ja 
kokoontumisvapauteen;

2. toteaa, että internetillä ja tieto- ja viestintätekniikoilla on valtava mahdollisuuksia lisäävä, 
luova ja aktivoiva potentiaali maailmanlaajuisen talouden, sosiaalisen, tieteellisen, 
kulttuurisen ja poliittiseb kehityksen kannalta ja siten ne osaltaan edistävät koko 
ihmiskuntaa; 

3. korostaa, että kansalaisten ja yritysten tukahduttaminen ja valvonta edellyttävät yhä 
tehokkaampaa tekniikkaa, kun pyritään estämään sisältöjä sekä seuraamaan ja 
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tunnistamaan ihmisoikeuksien puolustajia, journalisteja, aktivisteja ja toisinajattelijoita ja 
kriminalisoimaan oikeutettua mielipiteenilmaisua verkossa ja hyväksymään rajoittavaa 
lainsäädäntöä tällaisten toimenpiteiden oikeuttamiseksi; 

4. painottaa, että digitaalisten vapauksien edistäminen ja suojelu olisi sisällytettävä EU:n 
kaikkiin ulkoisiin toimiin, rahoitukseen ja tukipolitiikkoihin ja tukivälineisiin, ja sitä olisi 
tarkasteltava uudelleen vuosittain vastuullisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi;

5. vahvistaa komission tunnustuksen rajoittamattomalle pääsylle internetiin osana 
Kööpenhaminan kriteereitä;

6. kehottaa ihmisoikeuksista vastaavaa Euroopan unionin erityisedustajaa mainitsemaan 
digitaaliset oikeudet ja "No disconnect" -strategian tärkeimpien painopisteidensä joukossa; 

7. korostaa, että tehokkaat EU:n kehityspolitiikat edellyttävät tieto- ja viestintätekniikoiden 
valtavirtaistamista ja digitaalisen kuilun supistamista tarjoamalla teknologisia 
perusrakenteita ja helpottamalla tiedon ja informaation saatavuutta;

8. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikat edistävät avoimuutta ja hyvää hallintotapaa, 
lukutaitoa, koulutusta, seksuaaliterveydenhuoltoa ja lisääntymisterveydenhuoltoa, 
tehokasta vaalivalvontaa ja katastrofiapua syrjäisillä alueilla ja maaseutuyhteisöissä;

9. korostaa, että digitaalisten vapauksien olisi sisällyttävä EU:n kehitys- ja tukiohjelmiin 
erityisesti yhteiskunnissa, joissa on käynnissä konfliktin jälkeinen tai poliittinen muutos; 
katsoo, että EU:n sääntelyasiantuntijat ovat tärkeä osapuoli koulutusalan vuoropuhelussa 
ja perusoikeuksien ja periaatteiden sisällyttämisessä uuteen (media)asetukseen ja 
lainsäädäntöön; 

10. korostaa, että ihmisoikeusrikkomuksia koskevan todistusaineiston digitaalinen kerääminen 
ja kuvien jakaminen voi auttaa torjumaan rankaisemattomuutta maailmassa; katsoo, että 
olisi tuettava sitä, että materiaalit voidaan ottaa kansainvälisen (rikos)lain mukaisesti 
hyväksyttäviksi todistusaineistoiksi oikeuskäsittelyissä;

11. korostaa, että olisi varmistettava, että tieto- ja viestintätekniikan tuotannossa käytetyt 
harvinaiset maametallit hankitaan kunnioittaen ihmisoikeuksia, työ- ja 
ympäristöoikeuksia; 

Kauppa

12. pitää valitettavana, että EU:n tuottamaa teknologiaa ja palveluja käytetään kolmansissa 
maissa ihmisoikeuksien loukkaamiseen sekä kansalaisten ja heidän toimintansa 
laajamittaiseen valvontaan, seurantaan ja jäljittämiseen (matka)puhelinverkoissa ja 
internetissä;

13. pitää myönteisenä, että tukahduttamiseen käytettävän teknologian ja palvelujen vienti 
Syyriaan ja Iraniin on kielletty; katsoo, että tämän kiellon olisi oltava malli rakenteellisille 
rajoittaville toimenpiteille, kuten EU:n laajuiselle yleismääräykselle tai maakohtaisille 
luetteloille kaksoiskäyttöä koskevassa säädöskehyksessä;
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14. painottaa, että on välttämätöntä valvoa entistä tiukemmin hankintaketjuja ja yritysten 
yhteiskuntavastuun järjestelmiä, jotka liittyvät sellaisten tuotteiden – mukaan lukien 
laitteet ja kannettavat välineet – ja palvelujen kauppaan, joita voidaan käyttää 
ihmisoikeuksien ja digitaalisen vapauden rajoittamiseen; 

15. katsoo, että vain yhteen tarkoitukseen käytettävien tiettyjen kohdennettujen häirintä-, 
valvonta-, seuranta- ja salakuuntelujärjestelmien ja -palvelujen vientiin olisi vaadittava 
etukäteishyväksyntä; 

16. painottaa, että olisi seurattava EU:n teknologiapakotteita unionin tasolla, jotta voidaan 
varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat niitä yhtäläisesti ja että yhtenäinen toimintakenttä 
säilyy; 

17. katsoo, että yritysten olisi laadittava ihmisoikeusvaikutusten arviointeja tieto- ja 
viestintätekniikasta, alkaen tutkimus- ja kehittämisvaiheesta, ja varmistettava, että 
tekniikalla ei osallistuta mahdollisiin ihmisoikeuksien loukkauksiin kolmansissa maissa;

18. kehottaa komissiota tarjoamaan EU:n yrityksille laaja-alaista tietoa ja YK:n Ruggie-
periaatteisiin perustuvaa ohjausta, jotta voidaan varmistaa, että liiketoiminnan edut ja 
yritysten sosiaalinen vastuu sopivat yhteen; 

19. korostaa, että olisi tarkasteltava teknologiastandardien laatimisen vaikutusta tieto- ja 
viestintätekniikkojen ja televiestintätuotteiden ja -palveluihin EU:ssa, mikäli näitä 
tuotteita ja palveluja viedään kolmansiin maihin, joissa sellaiset esimerkiksi "laillisen 
salakuuntelun" käsitteellä on erilainen merkitys ja joissa ei noudateta oikeusvaltion 
periaatetta;

20. toteaa, että internetistä on tullut julkinen tila ja myös markkinapaikka, joiden kannalta 
tiedon vapaa kulku ja tieto- ja viestintätekniikkojen saatavuus ovat välttämättömiä;

21. kehottaa sisällyttämään EU:n vapaakauppasopimuksiin ehtoja, kuten avoimia 
suojalausekkeita, joiden nojalla voidaan säilyttää esteetön pääsy avoimeen internetiin ja 
varmistaa vapaa tiedonkulku; 

22. kehottaa EU:ta asettamaan kyseenalaiseksi ja minimoimaan kolmansien maiden 
lainsäädännön rajat ylittävä vaikutus verkkoa käyttäviin EU:n kansalaisiin ja yrityksiin; 

23. katsoo, että EU:n yritysten ja kuluttajien, jotka asioivat verkossa (digitaalisilla) 
markkinoilla, pääsyn rajoittaminen kolmansissa maissa harjoitettavalla joukkosensuurilla 
merkitsee protektionismia ja on kaupan este; 

24. kehottaa EU:ta toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että internetin ja tieto- ja 
viestintätekniikoiden sääntely on mahdollisimman vähäistä; 

25. kehottaa sisällyttämään kohdennetut tukahduttamistekniikat Wassenaarin sopimukseen;

Internetin hallinto

26. katsoo, että avoin ja yhteistyöhön perustuva päätöksenteko on oleellisen tärkeää sen 
kannalta, että voidaan varmistaa internetin avoin ja osallistava luonne; katsoo, että EU:n 
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olisi oltava johtavassa roolissa digitaalisen vapauden perussääntöjen kehittämisessä, 
mukaan luettuina riitojenratkaisumekanismit, joissa otetaan huomioon myös tuomiovaltaa 
koskevat kiistat; 

27. katsoo, että internetiä säännellään nykyisin suhteellisen vähän ja että sitä hallitaan moniin 
eturyhmiin perustuvalla lähestymistavalla; korostaa, että EU:n olisi varmistettava, että 
monien eturyhmien malli on osallistava ja että muutamat suuret yritykset ja hallitukset 
eivät vaienna pienten yritysten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden sekä käyttäjien ääntä;

28. korostaa, että on tarvitaan EU:n kokonaisvaltaista internetin hallintoa koskevaa strategiaa, 
joka koskee myös televiestinnän sääntelyä koskevia kysymyksiä, joiden hallinnasta vastaa 
Kansainvälisen televiestintäliitto, jossa EU:n jäsenvaltioilla on kullakin yksi ääni; 

29. on huolissaan hallitusten ja yritysten yhtymien ehdotuksista, joilla pyritään ottamaan 
käyttöön lainsäädäntöön perustuva valvonta ja lisäämään hallitusten ja yksityisten tahojen 
suorittamaan internetin ja televiestintäoperaattorien valvontaa;

30. muistuttaa, että internet, tiedon keruu ja tallentaminen sekä tieto- ja viestintätekniikat ovat 
oleellisia osia EU:n kriittisessä infrastruktuurissa; 

31. kehottaa komissiota ehdottamaan uutta sähköistä kaupankäyntiä koskevaa sääntelykehystä 
ja päivittämään teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettua 
direktiiviä (IPRED); katsoo, että näin voitaisiin saavuttaa tasapaino 
tekijänoikeusuudistusta ja -suojelua koskevan tarpeen ja perusoikeuksien suojelun tarpeen 
välillä verkossa sekä säilyttää avoin internet ja samalla luoda perusta teollis- ja 
tekijänoikeuksia koskeville määräyksille ja sitoumuksille tulevissa 
vapaakauppasopimuksissa; 

Digitaalisen vapauden strategia

32. toteaa, että ihmisoikeuksia on aina suojeltava verkossa ja katsoo, että tieto- ja 
viestintätekniikat olisi sisällytettävä kaikkiin EU:n ohjelmiin ihmisoikeuksien 
puolustamiseksi;

33. kehottaa komissiota ja neuvostoa yksiselitteisesti tunnustamaan digitaaliset vapaudet 
perusoikeuksiksi ja välttämättömiksi edellytyksiksi yleismaailmallisten ihmisoikeuksien, 
kuten ilmaisuvapauden, kokoontumisvapauden ja tiedon saannin vapauden käytölle sekä 
avoimuuden ja vastuullisuuden varmistamiselle julkisessa elämässä; 

34. kehottaa komissiota ja neuvostoa tukemaan, kouluttamaan ja voimaannuttamaan 
ihmisoikeuksien puolustajia, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja ja riippumattomia 
journalisteja sekä varmistamaan heidän turvallisuutensa ja vapautensa verkossa, ja 
puolustamaan ilmaisunvapauden, kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden 
perusoikeuksia verkossa; 

35. kehottaa komissiota ja neuvostoa päivittämään omat tieto- ja viestintätekniikkaa koskevat 
tietonsa; 
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36. kehottaa tukiohjelmien lisäksi antamaan poliittista ja diplomaattista tukea digitaalisille 
vapauksille EU:n tuen vastaanottajavaltioissa; 

37. katsoo, että hallitukset, jotka rajoittavat digitaalisia vapauksia, eivät saisi olla kelpoisia 
saamaan EU:n apua, ja että niitä hallituksia, jotka saavat EU:n apua, olisi vaadittava 
käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa avoimuuden ja vastuullisuuden lisäämiseen; 

38. kehottaa neuvostoa ja komissiota sisällyttämään liittymisneuvotteluihin, 
ihmisoikeusvuoropuheluun, kauppaneuvotteluihin ja kaikenlaisiin ihmisoikeuksia 
koskeviin kontakteihin lausekkeita, joilla vaaditaan noudattamaan esteetöntä pääsyä 
internetiin, digitaalisia vapauksia ja ihmisoikeuksia verkossa säilyttäen ne; 

39. kehottaa komissiota ja neuvostoa edistämään ja suojelemaan digitaalisen vapauden 
korkeita standardeja EU:ssa erityisesti kodifioimalla verkon neutraalisuuden periaatteen 
asianmukaiseen säädökseen, jotta voidaan vahvistaa unionin uskottavuutta digitaalisten 
vapauksien edistämisessä ja puolustamisessa kaikkialla maailmassa; 

40. katsoo, että synergian vahvistaminen EU:n kaupassa, turvallisuus- ja ulkopolitiikassa ja 
unionin arvojen ja etujen oikea suuntaaminen on välttämätöntä sille, että unioni voisi 
käyttää täysimääräisesti taloudellista voimaansa ja puolustaa digitaalisia vapauksia 
maailmanlaajuisesti; 

41. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
Euroopan ulkosuhdehallinnolle.
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PERUSTELUT

Digitaalinen vapaus EU:n ulkoisissa toimissa

Internetin ja uusien teknologioiden merkitys kasvaa voimakkaasti eurooppalaisten elämässä ja 
maailmalla. Teknologiat muuttavat yhteiskuntia kaikkialla, ne muuttavat demokratian, 
talouden ja yritysten toimintaa, kehitysstrategioita, turvallisuus- ja puolustuskysymyksiä ja 
ihmisoikeuskysymyksiä. Tiedon ja vallan monopolit, joita ei kukaan ole pitkään aikaan 
haastanut, horjuvat.

Useat EU:n jäsenvaltiot ovat todenneet, että pääsy internetiin on perusoikeus. Myös Euroopan 
komissio vahvistaa, että digitaaliset vapaudet ovat osa Kööpenhaminan kriteereitä. Globaalien 
yhteyksien maailmassa EU:lla pitäisi olla strategia, jossa käsitellään uusia tekniikoita unionin 
ulkoisissa toimissa. Tässä digitaalisessa maailmassa on monia alueita, joissa EU:n toimii 
maailmanlaajuisesti ja joissa se käyttää taloudellista ja poliittista voimaansa. Vaikka liiallinen 
sääntely pikemminkin vahingoittaa kuin edistää avoimen internetin mahdollisuuksia, joillakin 
alueilla sääntöjä on päivitettävä, jotta ne vastaisivat teknologian kehityksen 
vallankumouksellisia vaikutuksia ja tarjoaisivat asianmukaisen demokraattisen valvonnan.

Tässä perusteluosassa tuetaan luonnosta ensimmäiseksi digitaalisen vapauden strategiaksi 
EU:n ulkopolitiikkaa varten. Euroopan parlamentin jäsenille jaettiin verkossa 
keskusteluasiakirja, jotta eturyhmät voivat antaa palautetta yhteisöosallistumisen kautta. 
Monien yksilöiden, kansalaisjärjestöjen, hallitusten ja yritysten antama palaute on auttanut 
tekemään ensimmäisestä luonnoksesta kattavamman. Esittelijä on kiitollinen kaikille, jotka 
käyttivät aikaa ja voimia tähän ehdotukseen.

Turvallisuus ja vapaus

Uudet teknologiat asettavat haasteen tavalle, jolla hallitukset hoitavat keskeisiä tehtäviään. 
Puolustus ja turvallisuus ovat viimekädessä hallituksen käsissä, vaikka ne turvautuvat yhä 
useammin yksityisiin toimijoihin. Tämä edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja jaettua vastuuta.
Ottaen huomioon, että verkkoturvallisuuden ja digitaalisen turvallisuuden muuttuvat 
yksityiskohdat ovat tärkeitä, esittelijä Kelamin laatima mietintö SEDE-valiokunnassa 
keskittyy turvallisuuteen. Tässä mietinnössä ehdotetaan strategiaa, jossa käsitellään EU:n 
ihmisoikeuksia, kehitystä, laajentumista, internetin hallintaa, kauppaa, kulttuuria ja 
diplomatian toimia.

Vapaus ja turvallisuus tarvitsevat toisiaan mutta eivät voi korvata toisiaan. Euroopan 
parlamentin olisi varmistettava, että niiden välillä ei ole nollasummapeliä, erityisesti kun on 
kyse digitaalisista ja verkkoon liittyvistä asioista. Kun otetaan huomioon EU:n yhteinen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikka sekä EU:n taloudelliset edut, meidän olisi otettava 
johtoasema maailmassa sekä digitaalisen turvallisuuden että digitaalisen vapauden 
turvaamisessa.
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Ihmisoikeudet

Nopea silmäys maailman tapahtumiin osoittaa, että kamppailu ihmisoikeuksista on siirtynyt 
verkkoon. Vankiloissa on yhä enemmän toisinajattelijoita, jotka ovat joutuneet sinne 
internetissä tai matkaviestimillä esitettyjen mielipiteiden takia, joista viranomaiset eivät pidä. 
Iran on edelleen rakentamassa elektronista muuria, joka todennäköisesti erottaa iranilaiset 
maailmanlaajuisesta verkosta, kun luodaan "Halal-internet". Myös Kiina on sulkemassa 
kansalaisiaan avoimen internetin ulkopuolelle suurella elektronisella palomuurilla. 
Joukkosensuuri loukkaa kansalaisoikeuksia ja heikentää liiketoimintamahdollisuuksia. 
Kiinassa suunnitellaan nimettömän blogikirjoittelun tekemistä laittomaksi. Ben Alin hallitus 
Tunisiassa oli, ja Al Assadin hallitus Syyriassa on tunnettu teknologian pitkälle kehitetystä 
käytöstä kansalaisia vastaan. Syyrian elektroniseen armeijaan kohdistetaan nyt EU:n tilapäisiä 
pakotteita.

Yleisesti ottaen autoritaaristen hallitusten pyrkimyksiin valvoa ja hallita liittyy kasvava tieto-
ja viestintätekninen komponentti. Ihmisoikeuksien edistäminen ja puolustaminen merkitsevät 
silloin sitä, että ihmisille annetaan mahdollisuus kiertää joukkosensuuri tai välttää omien 
hallitustensa tekemät hyökkäykset verkossa. Ihmisoikeuksien puolustajien, journalistien ja 
toisinajattelijoiden kouluttamisen pitäisi parantaa heidän turvallisuuttaan verkossa, mutta se 
luo myös uusia arkoja alueita ja mahdollisesti vaarallista riippuvuutta ohjauksen tarkkuudesta 
ja laadusta. Tätä vastuuta ei saisi aliarvioida eikä se saa heijastua tapaan ja keinoihin, joita 
käytämme pyrkiessämme turvaamaan ihmisten vapautta ja turvallisuutta verkossa. 
Ihmisoikeuksien puolustajat ansaitsevat EU:n tuen. Heihin ei koskaan saa kohdistaa välineitä 
ja tekniikoita, jotka on kehitetty EU:ssa ja joita EU vie muualle.

Kauppa ja vienti

Tungettelevia seurantavälineitä koskevien tilapäisten rajoitusten ja kauppapakotteiden lisäksi 
digitaalisten ja globaalien yhteyksien todellisuus edellyttää, että eurooppalaisten yritysten 
johtokunnissa herätään vastuun kantamiseen. Tilanne edellyttää myös kattavia ja pysyviä 
vientirajoituksia, joilla rajoitetaan kohdennettujen huipputeknologisten järjestelmien 
mahdollisia haittavaikutuksia. Tekniikat, välineet tai palvelut, jotka on räätälöity 
kohdennettuja ihmisoikeusloukkauksia varten, pitäisi kokonaan kieltää Euroopan 
markkinoilla. Tällaiset järjestelmät olisi luokiteltava yhden tarkoituksen teknologioiksi, joiden 
vaikutus ei eroa perinteisesti kielletyistä kidutusvälineistä tai joukkotuhoaseista tai niiden 
osista.

Vaikka tiettyjen teknisten elementtien nykyiset vientikiellot Syyriaan ja Iraniin ovat tärkeitä 
ensiaskelia, ne saattavat jäädä vain paperille, mikä uhkaa EU:n uskottavuutta ja kansalaisten 
turvallisuutta, jotka luulevat, että EU:n toimiin ja lupauksiin voi luottaa. Sen sijaan, että 
täytäntöönpano jätetään jäsenvaltioille, Euroopan komissiolla pitäisi olla toimivalta ja välineet 
seurata rajoitusten asianmukaista täytäntöönpanoa. Tällä alalla tarvitaan avoimuutta ja 
vastuullisuutta, samalla tavalla kuin tehdään eliöntarvikkeita ja lääkkeitä tai tavanomaisia 
aseita koskevassa valvonnassa. Tämä edellyttää uusia toimintatapoja, esimerkiksi muita kuin 
taloudellisia tietoja koskevia ilmoitusvelvollisuuksia ja ajan tasalle saatettuja raportoinnin 
normeja.
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Euroopan komission olisi myös autettava yrityksiä, jos niillä on epäselvyyttä siitä, pitäisikö 
anoa vientilupaa, ja tarjota niille tosiaikaisia tietoja kauppasopimusten lainmukaisuudesta tai 
mahdollisista haittavaikutuksista. Sama koskee myös EU:n (tai EU:hun asettautuneita) 
yrityksiä, jotka ryhtyvät sopimussuhteisiin kolmansien maiden hallitusten kanssa saadakseen 
toimilupia, neuvotellakseen standstill-lausekkeista tai hyväksyen julkisen tahon osallistumisen 
liiketoimiin tai verkkojen ja palvelujen julkisen käytön, mikä saattaa tehdä näistä yrityksistä 
tahattomia rikoskumppaneita ihmisoikeuksien loukkauksissa. Näin ollen EU:n olisi asetettava 
avoimen internetin säilyttäminen uusien vapaakauppasopimusten tekemisen ehdoksi tai 
tarjottava tilapäistä (julkista) poliittista tukea poikkeustilanteissa.

Globaalien voimakeskusten muuttuva tasapaino ja maailmanlaajuisen talouden syntyminen 
asettavat haasteita EU:n arvoille, kun liikeyritykset toimivat yhä useammin ulkomailla, ja 
edellyttävät unionin poliittisten päättäjien ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden yhteisiä 
ponnistuksia.

Kehitysyhteistyö

EU:n olisi tehostettava kehitysyhteistyöpolitiikkaansa sisällyttämällä siihen tieto- ja 
viestintätekniikan ulottuvuus. EU voi auttaa digitaalisen kuilun umpeen kuromisessa 
rakentamalla ja asentamalla tieto- ja viestintätekniikan perusrakenteita ja tarjoamalla 
mahdollisuus saada tietämystä ja informaatiota. EU voi edistää (verkossa tapahtuvaa) 
koulutusta syrjäisillä alueilla ja kehittää ja tarjota halpoja langattomasti verkkoon liitettyjä 
taulutietokoneita, jotka helpottavat koulunkäyntiä. Ensimmäisten kriittisten tuntien aikana 
luonnonkatastrofien jälkeen tai humanitaarisen kriisin aikana olisi asetettava käyttöön 
hätäpuhelimia ja internetyhteyksiä. Tieto- ja viestintätekniikka on oleellisen tärkeää myös 
(kansalaisten harjoittamassa) tehokkaassa vaalien seurannassa.

Kehitysyhteistyöohjelmiin olisi siten sisällytettävä digitaalisten vapauksien suojelu 
rakenteellisella tavalla erityisesti istuttamalla ajatus digitaalisista vapauksista varhaisessa 
vaiheessa konfliktien jälkeen tai poliittisessa muutoksessa. EU:n säätelyviranomaisten ja 
säätelyn asiantuntijoiden olisi oltava yhteydessä vastaaviin tahoihin muissa maissa. 
Perusoikeuksia koskevien periaatteiden sisällyttäminen uuteen (media)lainsäädäntöön on 
oleellisen tärkeä suojatoimenpide, jolla voitaisiin estää esimerkiksi salauksen kieltämisen 
sisällyttäminen lainsäädäntöön, kuten nykyisin tehdään Egyptissä. Näillä laeilla saattaa olla 
ihmisoikeuksiin kohdistuvia tahattomia vaikutuksia, joista vastavalitut tai ensimmäistä kertaa 
valitut parlamentit tai hallitukset eivät välttämättä ole tietoisia. 

Internet ja erityisesti sosiaalinen media antavat hallituksille mahdollisuuden suoraan 
diplomatiaan ja ihmisille yhä paremmat mahdollisuudet suoraan kontaktiin muiden kanssa 
kaikkialla maailmassa. Avoin ajatustenvaihto voi torjua äärimmäisyysliikkeitä ja parantaa 
kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja ymmärtämistä. Euroopan parlamentin olisi sitouduttava 
siihen, että uudet teknologiat sisällytetään sen valtuuskuntien työhön muiden parlamenttien 
kanssa kaikkialla maailmassa ja pidettävä huolellisesti silmällä edistystä ja konkreettisia 
toimia, joilla pyritään luomaan digitaalisia vapauksia koskeva strategia EU:n ulkosuhteita 
varten. Vuosikertomuksiin ehdotetun arvioinnin pitäisi turvata vastuullisuus ja jatkuvuus.
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Uskottavuus

EU ei voi uskottavalla tavalla edistää ja suojella digitaalisia vapauksia maailmassa, jos 
digitaaliset vapaudet eivät toteudu EU:ssa. Vaikka vapauden rajoittaminen verkossa on joskus 
muodollisesti laillista, on otettava huomioon myös rajoittamisen laajamittainen vaikutus 
uskottavuuteemme ja moraaliseen asemaamme maailmassa. Suurena uhkana on se, että 
samoilla välineillä ja tekniikoilla, joita hallituksemme ja lainvalvontaviranomaisemme voivat 
käyttää matkapuhelin- ja internetliikenteen (lailliseen) salakuunteluun, voi olla hyvin erilainen 
vaikutus sellaisten yhteiskuntien kansalaisiin, joissa ei noudateta oikeusvaltion tai vallanjaon 
periaatetta.

Komissio on parhaillaan laatimassa ihmisoikeuksia (ja myös laajempia yritysten sosiaalista 
vastuuta) koskevia suuntaviivoja tieto- ja viestintätekniikka-alalle. Suuntaviivat perustuvat 
YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (Ruggie-periaatteet). 
Vaikka nämä suuntaviivat eivät sido oikeudellisesti eurooppalaisia yrityksiä, ne saattavat olla 
hyödyllinen kehys tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksille ihmisoikeuskysymysten 
valtavirtaistamisessa ja vaikutusten arviontien tekemisessä, myös tutkimus- ja 
kehittämisvaiheessa tai haettaessa patentteja. Nämä suuntaviivat edistävät myös yhtenäisen 
toimintakentän luomista EU:n sisämarkkinoilla.

Internetin hallinto

Internetiä hallitaan niin sanotulla monien eturyhmien lähestymistavan avulla, joka on 
kehitetty orgaanisesti julkisten ja yksityisten toimijoiden verkkoon. Tämä lähestymistapa on 
turvannut internetin avoimuuden, joka tuottaa monenlaista hyötyä yhteiskunnalle. Monen 
eturyhmän malli voi toimia asianmukaisesti ainoastaan, jos se on osallistava niin, että myös 
pienet yritykset, käyttäjät ja kuluttajat voivat osallistua keskusteluun.

Tätä hallintotapaa uhkaa nykyisin kaksi seikkaa. Kehittyneet maat ovat laatimassa 
lainsäädäntöä suljettujen ovien takana, jossa vain muutama yritysmaailman toimija voi sanoa 
mielipiteensä. Nämä lainsäädäntöehdotukset vaikuttavat internetin koko rakenteeseen. Paljolti 
katseilta suojattuina nousevien talouksien liittoumat ovat yhdistämässä voimiaan ja ottamassa 
käyttöön maailmanlaajuista internetin sääntelykehystä, johon sisältyy tehostettu valtion 
harjoittama valvonta. Ne ovat myös luomassa YK:n sääntelyelintä. Maailmanlaajuisen 
internet-politiikan uusi aika on alkanut.

Vaikka EU on maailman tärkein markkina, tärkeimmät yritykset ovat Yhdysvalloissa. Tämä 
pakottaa eurooppalaiset hyväksymään yhdysvaltalaisille käyttäjille asetetut ehdot. Kun 
useimmat verkon palvelut ovat sijoittautuneet Yhdysvaltoihin, internetin käyttäjät kaikkialla 
maailmassa joutuvat verkon palveluja käyttäessään usein Yhdysvaltojen tuomiovallan piiriin. 
Tämä Yhdysvaltojen lakien muihin maihin ulottuva vaikutus ei saa estää EU:ta puolustamasta 
kansalaistensa perusoikeuksia. Poliittisten päättäjien on ymmärrettävä, että globaalien 
yhteyksien maailmassa lainsäätämisen rajat muuttuvat kokoa ajan ja että vakiintuneen 
tuomiovallan perinteiset käsitteet eivät useinkaan sovellu globaaliin digitaaliseen 
ympäristöön. Tämä ei kuitenkaan estä tehokkaan riitojenratkaisumekanismien mahdollisuutta 
tai käsittelemästä tuomiovallan kiistoja.
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Digitaalisen vapauden strategia

Digitaaliset vapautemme ovat oleellisen tärkeitä oikeuksia ja välttämättömiä perinteisen 
ihmisoikeuksien kannalta, joita ovat muun muassa ilmaisunvapaus ja kokoontumisvapaus, ja 
myös avoimuuden ja vastuullisuuden kannalta julkisessa elämässä. Kaikki voivat nähdä mikä 
vaikutus on sillä, että ihmisoikeuksien loukkaukset voidaan dokumentoida ja jakaa 
matkapuhelinten avulla. EU:n olisi otettava johtoasema digitaalisten vapauksien edistämisessä 
ja suojelemisessa maailmanlaajuisesti. EU on maailman laajin kauppaliittoutuma, mutta myös 
arvojen yhteisö. Näiden arvojen on vaikutettava EU:n kaikkiin ulkoisiin toimiin.

Vain synergian vahvistaminen EU:n kaupassa, turvallisuus- ja ulkopolitiikassa ja unionin 
arvojen ja etujen oikea suuntaaminen voivat antaa unionille voiman maailmanlaajuiseen 
vaikuttamiseen. Teknologian kehittyessä nopeasti on tärkeää edistää rakenteellista yhteistyötä 
poliitikkojen, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Tämä tasapainoinen yhteistyö voi 
parhaiten edistää avointa maailmanlaajuista internetiä kaikkien eduksi.


