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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az uniós külpolitika digitális szabadságra vonatkozó stratégiájáról
2012/2094(INI)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának „Az internetes emberi jogok 
előmozdításáról, védelméről és gyakorlásáról” szóló, 2012. július 5-i határozatára1, amely 
elismeri az emberi jogok védelme és a szabad online információáramlás fontosságát,1

– tekintettel Frank La Rue, az ENSZ különleges előadójának a lelkiismereti és 
véleménynyilvánítási szabadsághoz való jog előmozdításáról és védelméről szóló, 2011. 
május 16-i (A/HRC/17/27) és 2011. augusztus 10-i jelentéseire (A/66/290), amelyek 
aláhúzzák a lelkiismereti és véleménynyilvánítási szabadsághoz való jogra vonatkozó 
nemzetközi emberi jogi normáknak és szabványoknak az internetre mint kommunikációs 
eszközre való alkalmazhatóságát, 

– tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 2008. március 28-i 7/36. számú határozatára, 
amely megbízza a különleges előadót a lelkiismereti és véleménynyilvánítási 
szabadsághoz való jog előmozdításával és védelmével,

– tekintettel az ENSZ üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó elvekről szóló, 2011. 
június 16-i jelentésére, amely elvek a jogok védelmére, tiszteletben tartására és a 
jogorvoslatra vonatkozó ENSZ-keretrendszerbe illeszkednek (az ENSZ különleges 
képviselője, John Ruggie munkája alapján),

– tekintettel a Tanács által 2012. június 25-én elfogadott, az emberi jogokról és a 
demokráciáról szóló stratégiai keretre,2

– tekintettel 2012. június 13-án a Tanácshoz benyújtott, „Az EU emberi jogokkal foglalkozó 
különleges képviselője” című ajánlására3,

– tekintettel „A kritikus informatikai infrastruktúrák védelme. Eredmények és következő 
lépések: a globális kiberbiztonság felé” című, 2012. június 12-i állásfoglalására4,

– tekintettel a „Versenyképes egységes digitális piac – az e-kormányzat mint élenjáró 
kezdeményezés” című, 2012. április 20-i állásfoglalására5,

– tekintettel „Az emberi jogok helyzete a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos 
politikája, ideértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt 
hatásait is” című éves jelentéséről szóló, 2012. április 18-i állásfoglalására6,

                                               
1http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session20/Pages/ResDecStat.aspx.
2http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
3Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0250.
4Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0237.
5Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0140.
6Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0126.
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– tekintettel a 2012. február 29-i 2012. évi általános költségvetésre, különösen egy 
„Globális internetszabadság”-alap létrehozásáról szóló felhívásra1,

– tekintettel a digitális menetrendért felelős biztos a „szabad háló” stratégiáról szóló, 2011. 
december 12-i közleményére,

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az Európai Bizottság 
2011. december 12-i „Emberi jogok és demokrácia az európai unió külső 
tevékenységének középpontjában – egy hatékonyabb megközelítés felé” című, az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közös közleményére (COM(2011)0886), 

– tekintettel 2011. november 17-i állásfoglalására a nyílt internetről és a 
hálózatsemlegességről Európában2,

– tekintettel a Bizottság „A vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó megújult 
uniós stratégia (2011–2014)” című, 2011. október 25-i közleményére (COM(2011)0681),

– tekintettel a hatékony európai nyersanyag-politikai stratégiáról szóló, 2011. július 25-i 
állásfoglalására3,

– tekintettel a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló, 2011. július 7-i 
állásfoglalására,4

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak „Az 
átalakuló szomszédság új megközelítése” című, 2011. május 25-i közös közleményére 
(COM(2011)0303), 

– tekintettel az EU külpolitikai fellépéseinek kulturális dimenzióiról szóló, 2011. május 12-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a „Vállalati és szociális felelősség a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokban című” 2010. november 25-i állásfoglalására6,

– tekintettel „Az internet szabályozása: a következő lépések” című, 2010. június 15-i 
állásfoglalására7,

– tekintettel a tárgyak internetéről szóló, 2010. június 15-i állásfoglalására8,

– tekintettel az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és 
demokráciazáradékokról szóló, 2006. február 14-i állásfoglalására9,

                                               
1HL L 56., 2012.2.29., 1. o.
2Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0511.
3Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0364.
4Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0334. 
5Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0239. 
6 HL C 99E., 2012.4.3., 101–111. o.
7 HL C 236E., 2012.8.12., 33–40. o. 
8 HL C 236E., 2012.8.12., 24–32. o.
9 HL C 290E., 2006.11.29., 107–113. o.
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– tekintettel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének sürgős 
eseteiről szóló állásfoglalásaira, ahol ezek digitális szabadságjogokkal kapcsolatos 
kérdéseket érintenek,

– tekintettel a 2011. szeptember 27-i jogalkotási állásfoglalására a kettős felhasználású 
termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról 
szóló 1334/2000/EK rendeletet módosító európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról1,

– tekintettel az ikt-k terén exportkorlátozásokat és nyomon követési eszközöket bevezető, a 
szíriai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről és a 2012. január 18-i 
442/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az ikt-k terén exportkorlátozásokat és nyomon követési eszközöket bevezető, az 
iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben 
hozott korlátozó intézkedésekről szóló 359/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2012. 
március 23-i 264/2012/EU tanácsi rendeletre3,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3. és 21. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkére, 

– tekintettel az Európai Unió emberi jogokról szóló iránymutatásaira, 

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és a demokrácia és az emberi jogok 
valamennyi nemzetközi eszközére, beleértve a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmányát és a Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Alapokmányára, 

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az EU-nak az egyezményhez való 
csatlakozásáról jelenleg folyó tárgyalásokra, 

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

A. mivel a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően az emberek világszerte új információs 
és kommunikációs technológiákat (ikt) használhatnak és csatlakozhatnak az internethez, 
ezáltal elősegítve a társadalmakban, a demokrácia működésében, a gazdaságban, az üzleti 
életben, a médiában, a fejlesztésekben és a kereskedelemben zajló forradalmi 
változásokat;

                                               
1P7_TA(2011)0406.
2HL L 16., 2012.1.19., 1. o.
3HL L 86., 2012.3.24., 26. o.
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B. mivel az internethez való hozzáférés kulcsszerepet játszik a szólás-, a sajtó- és a 
gyülekezési szabadság gyakorlásában, valamint az információhoz való hozzáférésben, 
illetve a gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális fejlődésben; 

C. mivel az EU-nak offline és online egyaránt védenie kell és elő kell mozdítania az emberi 
jogokat; 

D. mivel a befogadás, az e-készségek fejlesztése és a digitális megosztottság áthidalása 
központi szerepet játszik az internetben és az ikt-kban rejlő potenciál kiaknázásában; 

E. mivel az ikt-kat a (tömeges) cenzúra, a megfigyelés, az egyének és az információ 
felkutatatása és nyomon követéséhez és az elnyomás eszközeként is alkalmazzák;

F. mivel a technológiák alkalmazási környezete nagymértékben meghatározza azt a hatást, 
amelyet adott esetben pozitív fejlemények vagy elnyomás előidézéséhez fejtenek ki; 

G. mivel szerves fejlődése és virágzása révén az internet jelentős értékű platformmá fejlődött 
a társadalom számára; 

H. mivel globális és határtalan jellege miatt az internet a többszereplős nemzetközi 
együttműködés és szabályozás új formáit teszi szükségessé; 

I. mivel a versenyt és átláthatóságot biztosító hálózatsemlegesség a nyílt internet alapvető 
elve; 

J. mivel a digitális biztonság és a digitális szabadság egyformán létfontosságúak és nem 
helyettesíthetik egymást; 

K. mivel az EU csak akkor mutathat példát a digitális szabadságjogok terén, ha ezeket az 
Unión belül is biztosítja; 

Az emberi jogok és a fejlődés

1. Elismeri, hogy az internethez való cenzúrázatlan hozzáférés, a mobiltelefonok és az ikt-k 
mind hatással vannak az emberi jogokra és az alapvető szabadságjogokra, és olyan 
lehetőségeket kínálnak, amelyek világszerte szélesítik a szólásszabadság, az 
információhoz való hozzáférés, a magánélethez való jog és a gyülekezési szabadság 
alkalmazási körét.

2. Elismeri, hogy a globális gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális és politikai 
fejlődés szempontjából az internet és az ikt-k jelentős lehetőségeket teremtő és katalizáló 
potenciált rejtenek, és ezzel hozzájárulnak az egész emberiség haladásához; 

3. Hangsúlyozza, hogy a polgárok és vállalkozások ellenőrzésében és elnyomásában a 
tartalom letiltása, valamint az emberi jogi jogvédők, az újságírók, az aktivisták és a 
másként gondolkodók nyomon követése és beazonosítása, a legitim online önkifejezés 
büntetendőként való feltüntetése, illetve az ilyen intézkedéseket legitimizáló korlátozó 
jogszabályok meghozatala révén egyre jelentősebb technológiai töltettel rendelkezik; 

4. Hangsúlyozza, hogy a digitális szabadságjogok előmozdításának és védelmének kiemelten 
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fontos helyet kell kapnia az EU valamennyi külpolitikai tevékenységében, finanszírozási 
és segélyezési szakpolitikájában és eszközeiben, és azt az elszámoltathatóság és 
folytonosság biztosítása érdekében évente felül kell vizsgálni;

5. Újólag megerősíti, hogy a Bizottság – a koppenhágai kritériumok részeként – elismeri az 
internethez való korlátlan hozzáférést; 

6. Bátorítja az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjét, hogy a digitális 
szabadságjogokat és a „szabad háló” stratégiát vegye fel legfontosabb prioritásai közé;

7. Hangsúlyozza, hogy az EU hatályos fejlesztési szakpolitikái az alapvető technológiai 
infrastruktúra biztosítása, valamint az információhoz és tudáshoz való könnyebb 
hozzáférés által szükségessé teszik az ikt-k általános érvényesítését és a digitális 
megosztás áthidalását;

8. Úgy véli, hogy a félreeső területeken és a vidéki társadalmakban az ikt-k lehetőséget 
kínálnak az átláthatóságra és a jó kormányzásra, az írástudás, az oktatás, valamint a 
szexuális és reproduktív egészségmegőrzés terjesztésére, a választások hatékony nyomon 
követésére és katasztrófasegély nyújtására;

9. Hangsúlyozza, hogy az EU fejlesztési és segélyezési programjaiban – mindenekelőtt a 
konfliktus utáni vagy politikai értelemben átmeneti időszakot élő társadalmakban – a 
digitális szabadságjogoknak is helyet kell kapniuk; vallja, hogy az EU szabályozási 
szakértői fontos szerepet játszanak a partnerek képzésében, valamint abban, hogy az 
alapjogok és elvek új (médiával kapcsolatos) helyet kapjanak a szabályozásokban és a 
jogszabályokban; 

10. Hangsúlyozza, hogy az emberi jogok megsértésének eseteiről szóló képes bizonyítékok 
digitális gyűjtése és terjesztése hozzájárulhat a büntetlenség ellen vívott globális 
küzdelemhez; úgy véli, hogy segítségre van szükség ahhoz, hogy a nemzetközi 
(büntető)jog értelmében elfogadhatónak minősülő anyagokat a bírósági eljárások során 
bizonyítékként befogadják;

11. Hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az ikt-k gyártásához felhasznált ritkaföldfémek 
kinyerése során tartsák tiszteletben az emberi, a munkavállaláshoz való és a 
környezetvédelmi jogokat;

Kereskedelem

12. Sajnálja, hogy az EU-ban gyártott technológiákat és szolgáltatásokat a harmadik 
országokban a (mobil)telefon-hálózatokon és az interneten keresztül az információ 
cenzúrájával, tömeges megfigyeléssel, a nyomon követéssel, valamint a polgárok és 
tevékenységeik felkutatásával és követésével az emberi jogok megsértésére használják;

13. Üdvözli az elnyomó technológiák és szolgáltatások Szíriába és Iránba irányuló 
exportjának tilalmát; vallja, hogy e tilalomnak – hasonlóan a kettős felhasználású 
szabályozási keret valamely gyűjtőszabályához („catch-all”) vagy országspecifikus 
listáihoz – precedenst kell teremtenie a strukturális korlátozó intézkedések terén;
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14. Hangsúlyozza, hogy az ellátási lánc szigorúbb ellenőrzésére és szigorúbb vállalati 
felelősségvállalási rendszerekre van szükség az olyan termékek – a berendezésektől a 
mobil eszközökig – és szolgáltatások kereskedelme tekintetében, amelyeket az emberi 
jogok és a digitális szabadság korlátozására lehet felhasználni; 

15. A célzott zavarásra, megfigyelésre és a lehallgatásra szolgáló műszaki termékeket és 
szolgáltatásokat „egyetlen célra használatos” tételeknek tekinti, amelyek kiviteléhez 
előzetes jóváhagyásra van szükség; 

16. Hangsúlyozza, hogy szükség van a technológiákra kivetett uniós szankciók uniós szintű 
nyomon követésére annak érdekében, hogy biztosítsa azok tagállamok által azonos 
feltételek szerinti egyenlő betartását; 

17. Úgy véli, hogy a vállalatoknak – akár már a kutatási és fejlesztési időszakban – emberi 
jogi hatásvizsgálatot kellene végezniük az ikt-termékeken, és gondoskodniuk kellene 
arról, hogy maguk ne váljanak bűntárssá a harmadik országokban folyó emberi jogi 
jogsértésekben;

18. Felszólítja a Bizottságot, hogy az ENSZ Ruggie-elvei alapján lássa el az uniós 
vállalkozásokat széles körű tájékoztatással és iránymutatással annak érdekében, hogy azok 
eleget tehessenek üzleti érdekeiknek és vállalati társadalmi felelősségvállalásuknak; 

19. Hangsúlyozza az ikt- és telekom termékek és szolgáltatások terén technológiai standardok 
előírásával járó hatások fontolóra vételét az EU-ban, ahonnan e termékeket és 
szolgáltatásokat olyan harmadik országokba exportálják, ahol például az olyan 
fogalmaknak, mint a „jogszerű lehallgatás” – a jogállamiság hiányában – más hatásai 
lehetnek;

20. Elismeri, hogy az internet olyan közösségi térré és piaccá nőtte ki magát, ahol az 
információ szabad áramlása, valamint az információs és kommunikációs technológiákhoz 
való hozzáférés elengedhetetlen előfeltételek;

21. Olyan objektív és átlátható biztosítékokat előíró feltételességi záradékok felvételét 
szorgalmazza az Unió által kötendő szabadkereskedelmi megállapodásokba, amelyek 
megőrzik az internethez való korlátlan hozzáférést és biztosítják az információ szabad 
áramlását; 

22. Felszólítja az EU-t, hogy számolja fel és minimalizálja a harmadik országok 
jogszabályainak online tekintetben való extraterritoriális alkalmazását az uniós polgárok 
és vállalkozások vonatkozásában; 

23. Úgy véli, hogy az uniós vállalkozások és online fogyasztók (digitális) piacokhoz való 
hozzáférésének harmadik országbeli tömegcenzúra révén történő korlátozása 
protekcionista intézkedéseknek és a kereskedelem korlátozásának tekintendő;

24. Felszólítja az EU-t, hogy törekedjen az internet és az ikt-k szabályozásának minimális 
szinten tartására;

25. Kéri, hogy a Wassenaar-megállapodásban kapjanak helyet a célzott elnyomásra használt 
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technológiák is;

Internetes szabályozás

26. Az átlátható és együttműködő döntéshozatalt alapvetőnek tekinti az internet nyílt és 
részvételi alapú jellegének biztosításához; vallja, hogy az EU-nak vezető szerepet kell 
vállalnia a digitális szabadságról szóló alapszabályok – köztük a vitarendezési 
mechanizmusok – kidolgozásában, figyelembe véve az ütköző joghatóságokat is. 

27. Úgy véli, hogy az internet jelenleg viszonylag szabályozatlan és többszereplős 
megközelítés alá tartozik; kiemeli, hogy az EU-nak biztosítania kell e többszereplős 
modell befogadó jellegét, valamint azt, hogy abban a kisvállalkozások, illetve a civil 
társadalom és a felhasználók hangját ne nyomja el néhány nagyvállalat és a kormányzati 
szereplő;

28. Hangsúlyozza az internet szabályozásáról szóló átfogó uniós stratégia szükségességét – a 
telekom-rendelethez kötődő kérdésekben is –, e stratégiát nemzetközi szinten az 
International Telecom Union irányítja, ahol minden egyes uniós tagállam egy-egy 
szavazattal rendelkezik; 

29. Aggályait fejezi ki a kormányok és az üzleti világ között létrejött szövetségek azon 
javaslataival kapcsolatban, amelyek fokozni kívánják az internet és a telekom 
tevékenységek felett gyakorolt szabályozói felügyeletet, valamint a kormányzati és 
magánszektorbeli ellenőrzést;

30. Emlékeztetni kíván arra, hogy az internet – akárcsak az adatgyűjtési és -tárolási ikt-k – az 
EU létfontosságú infrastruktúrájának részei; 

31. Felkéri a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy új e-kereskedelmi szabályozási keretre, 
valamint a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló irányelv aktualizálására, ami 
egyensúlyt teremt a szerzői jogi reform és védelem szükségessége, illetve az alapvető 
online jogok és a nyílt internet megőrzése között, továbbá alapul szolgálhat a jövőben 
kötendő szabadkereskedelmi megállapodások szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos 
előírásaihoz és kötelezettségvállalásaihoz; 

Digitális szabadságról szóló stratégia

32. Elismeri, hogy az emberi jogokat online is védeni kell, és vallja, hogy e törekvés 
előmozdítása érdekében az ikt-knak minden uniós programban kiemelt szerepet kell 
biztosítani;

33. Felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a digitális szabadságjogokat egyhangúlag 
ismerjék el olyan alapvető jogokként, amelyek az egyetemes emberi jogok 
(véleménynyilvánítás szabadsága, gyülekezés szabadsága és az információhoz való 
hozzáférés) gyakorlásának és az átláthatóság, illetve az elszámoltathatóság közéletben 
való biztosításának elengedhetetlen előfeltételei; 

34. Felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy támogassák, képezzék és ruházzák fel 
felelősséggel az emberijogvédőket, a civil társadalom aktivistáit és a független 
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újságírókat, gondoskodjanak biztonságukról és online szabadságukról, továbbá alapvető 
jogként erősítsék meg az online szólás-, gyülekezési és egyesülési szabadságot; 

35. Felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy fejlesszék magasabb szintre saját ikt-
tudásbázisukat; 

36. Kéri, hogy az uniós segélyekben részesülő országokban a segítségnyújtási programokon 
túl biztosítsanak politikai és diplomáciai támogatást a digitális szabadságjogokhoz; 

37. Úgy véli, hogy a digitális szabadságjogokat korlátozó kormányok nem lehetnek jogosultak 
uniós segélyekre, míg az uniós segélyekben részesülő országokban az átláthatóság és 
elszámoltathatóság érdekében kötelezővé kell tenni az ikt-k használatát; 

38. Ösztönzi a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a csatlakozási tárgyalások, az emberi jogi 
párbeszédek, a kereskedelmi tárgyalások és az emberi jogi kapcsolatfelvételek valamennyi 
formája tartalmazzon feltételességi záradékokat, amelyek előírják az internethez való 
korlátlan hozzáférés, a digitális szabadságjogok és az online emberi jogok tiszteletben 
tartását és megőrzését; 

39. Felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az EU-ban – különösen a hálózatsemlegesség 
elvének megfelelő rendeletbe foglalásával – mozdítsák elő és őrizzék meg a digitális 
szabadságjogok magas színvonalát az Unió digitális szabadság világszerte történő 
előmozdítása és védelme terén élvezett hitelességének erősítése érdekében; 

40. Úgy véli, hogy kereskedelmi, biztonsági és külügyi szakpolitikáinak összehangolásával, 
valamint értékeinek és érdekeinek egymáshoz igazításával az EU képes gazdasági erejét 
teljes mértékben latba vetni és a digitális szabadságjogok védelmében globális 
szereplőként fellépni; 

41. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és az 
EKSZ-nek.
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INDOKOLÁS

Digitális szabadság az uniós külpolitikában

Az internet és az új technológiák az európaiak és a világ valamennyi polgárának életében 
exponenciálisan növekvő jelentőségű szerepet töltenek be. A technológiák globális szinten 
társadalmakat alakítanak át, kihatnak demokráciáink, gazdaságaink, üzleti életünk 
működésére, a médiára, fejlesztési stratégiáinkra, biztonsági és védelmi kérdésekre, valamint 
emberi jogi ügyeinkre. Régóta megkérdőjelezetlen információs és hatalmi monopóliumok 
szűnnek meg.

Az internethez való hozzáférést számos uniós tagállam alapvető jognak tekinti, az Európai 
Bizottság pedig egyetért azzal, hogy a digitális szabadságjogok a koppenhágai kritériumok 
részét képezik. A globális összeköttetések világában fontos, hogy az Unió rendelkezzen olyan 
stratégiával, amellyel külpolitikájában sikerrel kezelheti az új technológiák kérdését. E 
digitális világban számos olyan terület van, ahol elengedhetetlen, hogy az EU – gazdasági és 
politikai súlyát latba vetve – globális szereplőként lépjen fel. Noha a túlszabályozás inkább 
ártana, mint használna a nyitott internetben rejlő lehetőségeknek, vannak olyan területek, ahol 
a szabályokat aktualizálni kell, hogy azok a technológiai fejlemények forradalmi hatását 
megfelelő demokratikus felügyelettel ellensúlyozzák.

Ez az indoklás támogatja a digitális szabadságról szóló első stratégia uniós külpolitikában 
való alkalmazását. A háttér-vitaanyagot az európai parlamenti képviselők rendelkezésére 
bocsátottuk és online is elérhetővé tettük, hogy így ösztönözzük az érdekelteket arra, hogy a 
tömeges kiszervezés (crowd-sourcing) módszerével juttassák el hozzászólásaikat. A 
magánszemélyektől, nem kormányzati szervezetektől, kormányoktól és vállalkozásoktól 
érkező visszajelzések alapján egy még átfogóbb első tervezet született. Az előadó köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik időt és energiát szántak a véleménynyilvánításra.

Biztonság és szabadság

Az új technológiák új megvilágításba helyezik azt, ahogyan a kormányok alapvető 
feladataikat ellátják. Bár a védelem és a biztonság kérdése végső soron a kormányok kezében 
van, azok mind jobban támaszkodnak magánszférabeli szereplőkre is. Ehhez azonban az 
együttműködés és felelősségmegosztás új formáira van szükség. Mivel a kiber- és digitális 
biztonság részletes kidolgozása rendkívüli fontosságú, a Biztonság- és Védelempolitikai 
Albizottságban (SEDE) a Tunne Kelam előadó által készített jelentés középpontjában a 
biztonság áll. E jelentés egy olyan stratégiát javasol, amely az uniós emberi jogokkal, a 
fejlesztéssel, a bővítéssel, az internetes szabályozással, a kereskedelemmel, a kultúrával és a 
diplomáciai törekvésekkel foglalkozik.
A szabadság és a biztonság egymás kölcsönös feltételei, egymást nem helyettesíthetik. Az 
Európai Parlamentnek biztosítania kell, hogy a kettő között – különösen a digitális és 
kiberkérdések tekintetében – ne álljon fenn egymást semlegesítő erőviszony. Tekintettel az 
EU közös biztonság- és védelempolitikájára, valamint gazdasági érdekeire, a digitális 
biztonság és a szabadság biztosítása terén nemzetközi színtéren is élen kellene járnunk.
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Emberi jogok

Elég egy gyors pillantást vetni a világban zajló eseményekre, hogy lássuk: az emberi jogokért 
vívott küzdelem átterelődött az online platformra. Egyre több az olyan másként gondolkodó 
börtönlakó, akiket a hatóságok által ellenük felhasznált saját internetes és mobiltelefonos 
kommunikációjuk juttatott oda. Irán továbbra is dolgozik ún. „elektronikus függönyének” 
kiépítésén, amely előbb-utóbb egy „Halal internet” létrehozása révén az irániakat elvágja  a 
világhálótól. Hasonlóképpen hatalmas elektronikus tűzfalával Kína is elszigeteli 
állampolgárait a nyílt internettől. A tömegcenzúra polgári jogokat sért és szűkíti az üzleti 
lehetőségeket. Kínában felmerült a névtelen blogírás törvénytelenné nyilvánításának terve is. 
Közismert, hogy a korábbi tunéziai Ben Ali-kormány, vagy a szíriai Al Asszad-rezsim milyen 
kifinomult módszerekkel alkalmazta és alkalmazza ma is a technológiákat állampolgárai 
ellen. A szíriai elektronikus hadsereg ellen jelenleg ad hoc uniós szankciók vannak 
érvényben.

Általában kijelenthető, hogy az önkényuralmi politikai rezsimek hatalom és befolyás iránti 
küzdelmében az ikt-k egyre nagyobb szerephez jutnak. Az emberi jogok előmozdítása és 
védelme ilyen körülmények között abban segíti a polgárokat, hogy sem a tömegcenzúrának, 
sem kormányuk kibertámadásainak ne essenek áldozatul. Míg az emberijogvédők, újságírók 
és másként gondolkodók képzésével javulás állhat be azok online biztonságában, ez újabb 
sebezhető pontokat és a szabályozás pontosságától és minőségétől való, adott esetben 
veszélyessé váló függőséget generálhat. E nem alábecsülendő felelősségnek mindazon 
módszerekben és eszközökben tükröződnie kell, amelyekkel az emberek szabadságának és 
online biztonságának megteremtését segítjük. Az emberijogvédőknek uniós támogatást kell 
kapniuk, és semmilyen körülmények között sem fordulhat elő, hogy az Unióban kifejlesztett 
vagy onnan exportált eszközök és technológiák célkeresztjébe kerülnek.

Kereskedelem és export

Az intruzív megfigyelési eszközökre vonatkozó ad hoc exportkorlátozásokon és kereskedelmi 
szankciókon túl a digitális és globális összeköttetések valóságában az európai vállalati 
tárgyalótermekben is fel kell hívni a figyelmet a tudatosságra és felelősségre. A kifinomult, 
célzott technológiai rendszerek káros hatásának korlátozásához is átfogó és állandó 
exportkorlátozásokra van szükség. Az európai piacokon egyáltalán nem lehetnének jelen az 
emberi jogok célzott megsértésére alkalmas technológiák, eszközök vagy szolgáltatások. E 
rendszereket „egyetlen célra használatos” technológiáknak kellene nyilvánítani, hiszen 
hatásuk semmilyen szempontból sem különbözik a hagyományosan tiltott kínzóeszközöktől, 
illetve a tömegpusztító fegyverektől (vagy azok alkatrészeitől).

Míg a korábban Szíriába és Iránba exportált technológiai alkatrészek közelmúltbeli uniós 
kiviteli tilalma az első fontos lépés, félő, hogy mindez elméleti síkon marad csak, ami 
nemcsak az EU hitelességének, hanem az uniós erőfeszítések és ígéretek iránt bizalommal 
levő polgárok biztonságának is árthat. Ahelyett, hogy a végrehajtást az egyes tagállamokra 
bízná, az Európai Bizottságnak rendelkeznie kellene e korlátozások megfelelő 
végrehajtásának ellenőrzéséhez szükséges hatáskörrel és eszközökkel. A hagyományos 
fegyverek vagy az élelmiszerek és gyógyszerek minőségellenőrzéséhez hasonlóan e területen 
is átláthatóságra és elszámoltathatóságra van szükség. Ehhez új szakpolitikákra, például nem 
pénzügyi információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó követelményekre és aktualizált 



PR\905131HU.doc 13/15 PE491.252v01-00

HU

jelentéstételi normákra van szükség.

Emellett az Európai Bizottság azzal segíthetné a kiviteli engedélyt kérelmező társaságokat, 
hogy a kereskedelmi megállapodások jogszerűségéről vagy esetleges káros hatásáról valós 
idejű információkat szolgáltat. Ugyanez igaz a harmadik országok kormányaival szerződéses 
viszonyt létesítő európai (székhelyű) társaságokra is: a működési engedély kérelmezése, 
„standstill” záradékok kikötése, üzleti működésükbe való állami beavatkozás elfogadása, 
illetve hálózataik vagy szolgáltatásaik állami használata révén e vállalkozások esetleg emberi 
jogok megsértésének eszközeivé válhatnak. Ezért az új, szabadkereskedelmi megállapodások 
megkötését az Uniónak olyan feltételekhez kellene kötnie, mint a nyílt internet megőrzése, 
vagy a vészhelyzetekben nyújtott (nyilvános) ad hoc politikai támogatás.

Mivel mind több vállalkozás működik külföldön, a globális hatalmi viszonyok egyensúlyának 
változása és a világgazdaság kialakulása kihívások elé állítja az uniós értékeket, ami az 
európai döntéshozóktól és a civil társadalomtól egyaránt közös erőfeszítést kíván.

Fejlesztés

Az ikt-k segítségével az EU-nak eredményesebbé és hatékonyabbá kellene tennie fejlesztési 
szakpolitikáit. Az EU alapvető ikt-infrastruktúrák kiépítésével és telepítésével, valamint az 
információhoz és a tudáshoz való hozzáférés biztosításával segíthet a digitális megosztottság 
áthidalásában. A távoli területeken az EU azzal segítheti a(z) (online) oktatást, hogy olcsó, 
vezeték nélkül üzemelő tableteket fejleszt ki és biztosít, amelyek segítségével a szülők 
iskolába járathatják gyerekeiket. A természeti katasztrófákat követő első kritikus órákban 
vagy humanitárius válságok idején ad hoc segélyhívó telefonszámokat és internetes 
kapcsolatokat kellene létrehozni. Az ikt-k az eredményes (polgári) választások nyomon 
követésében is alapvető fontosságúak.

A digitális szabadságjogok védelmét ezért strukturális szemléletet követve kellene a 
fejlesztési programokba építeni, és azt különösen a konfliktus utáni, vagy politikai átmeneti 
időszakokban kellene foganatosítani. Az uniós szabályozóknak és szabályozási szakértőknek 
együtt kell működniük partnereikkel. Az alapjogok új (média-)jogszabályokba való foglalása 
olyan kulcsfontosságú biztosíték, amellyel megakadályozható lenne olyan törvényi 
rendelkezések előírása, mint a titkosítás betiltása Egyiptomban. E törvények olyan – nem 
szándékos – következményekkel lehetnek az emberi jogokra, amelyekkel az újonnan (vagy 
első alkalommal) megválasztott parlamentek vagy kormányok nem feltétlenül vannak 
tisztában.

Az internet – és különösen a közösségi média – révén a kormányok közvetlen diplomáciát 
folytathatnak, az emberek között pedig világszerte közvetlen kapcsolatok alakulhatnak ki. Az 
elképzelések nyíltszíni megvitatása visszaszoríthatja a szélsőséges nézeteket és javíthatja a 
kultúrák közötti kapcsolatokat és a megértést. Az Európai Parlamentnek kötelezettséget kell 
vállalnia arra, hogy az új technológiákat beépíti a világ más parlamentjeivel dolgozó 
küldöttségeinek munkájába, és szoros figyelemmel kíséri az előrelépést és az intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a digitális szabadság külkapcsolatokban betöltött szerepéről uniós 
stratégia szülessen. A javaslat szerint az elszámoltathatóságot és a folyamatosságot az éves 
jelentésekben szereplő értékelés biztosítaná.
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Hitelesség

Az EU nem hirdetheti és nem védelmezheti hitelesen a digitális szabadságjogokat a világban, 
ha azok védelme saját területén nem valósul meg. Bár az online szabadság korlátozása 
bizonyos esetekben hivatalosan jogszerű, ez saját nemzetközi hitelességünkre és erkölcsi 
megítélésünkre is nagyban kihat. Ennél is súlyosabb kérdés azonban, hogy azok az eszközök 
és technológiák, amelyeket saját kormányaink és bűnüldöző hatóságaink a mobil- és 
internetes adatforgalom ellenőrzésére (jogszerűen) alkalmaznak, merőben más hatással 
lehetnek olyan társadalmak állampolgáraira, ahol a jogállamiság és a hatalmi ágak 
szétválasztása ismeretlen.

Az Európai Bizottság az emberi jogokkal (és a szélesebb vállalati társadalmi 
felelősségvállalással) kapcsolatban az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-
alapelvek (Ruggie-elvek) alapján jelenleg irányelveket dolgoz ki az ikt-szektor 
vonatkozásában. Míg ezek az iránymutatások az európai vállalatokra nézve jogilag nem 
lesznek kötelező érvényűek, az ikt-vállalatok számára hasznos keretnek bizonyulhatnak az 
emberi jogi kérdések szem előtt tartásában és a hatásvizsgálatok elvégzésében (akár már a 
K+F szakaszban, vagy a szabadalmak benyújtásakor). Ezek az irányelvek az uniós belső piac 
egyenlő feltételeinek megteremtéséhez is hozzá fognak járulni.

Internetes szabályozás

Az internet irányítását egy ún. többszereplős megközelítés jellemzi, amely fejlődése során 
állami és magánszférabeli szereplők hálózatává alakult. E megközelítés biztosítja az internet 
nyíltságát, ami számos társadalmi előny katalizátora. A többszereplős modell kizárólag akkor 
működhet megfelelően, ha befogadó, vagyis a kisvállalkozások, felhasználók és fogyasztók 
számára is teret biztosít.

E szabályozási rendszert jelenleg két veszély fenyegeti. Az egyik, hogy a fejlett országok 
jogszabályainak szövegezése zárt ajtók mögött zajlik, és abba csupán néhány nagyvállalati 
érdekelt félnek van beleszólása. Ugyanakkor a javasolt törvények hatása az internet 
infrastruktúráját is érinti. A másik, hogy eközben a háttérben a szövetkező feltörekvő 
gazdaságok összefogása nyomán az internet számára egy olyan globális szabályozási keret 
bevezetésére kerül sor, amelynek része a fokozott állami ellenőrzés és egy ENSZ-hez tartozó 
szabályozó testület. A globális internetes politikában új korszak köszönt be.

Míg az EU a világ legjelentősebb piaca, a legtöbb internetes vállalat amerikai székhelyű, 
ennélfogva az európai polgárok kénytelenek elfogadni az amerikai felhasználókra vonatkozó 
feltételeket. Mivel a legtöbb online szolgáltatást amerikai székhelyű vállalat nyújtja, a 
nemzetközi internet-felhasználók e szolgáltatások igénybevétele során gyakran amerikai 
joghatóság alá esnek. Az amerikai törvények USA területén túlmutató hatása nem 
akadályozhatja meg azt, hogy az EU megvédje saját polgárainak alapvető jogait. A 
döntéshozóknak meg kell érteniük, hogy a globális összeköttetések világában a törvényhozás 
paraméterei folyamatosan változnak és a fennálló jogrendszerek hagyományos fogalmai 
gyakran nem képesek lefedni a mi globális digitális féltekénket. Azonban ez nem zárja ki 
eleve a hatékony vitarendezési mechanizmusok lehetőségét, sem a joghatósági ütközések 
orvoslását.
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A digitális szabadságról szóló stratégia

Digitális szabadságjogaink olyan alapvető fontosságú jogok, amelyek elengedhetetlenek a 
hagyományos emberi jogok (szólás- vagy gyülekezési szabadság) gyakorlásához, de a 
közéletben az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosításához is nélkülözhetetlenek. 
Valamennyien tanúi vagyunk annak, milyen hatásokkal jár az emberi jogok mobiltelefonokkal 
dokumentált és megosztott megsértése. Az EU nemzetközi színtéren is legyen a digitális 
szabadságjogok előmozdításának és védelmének élharcosa. Az EU nemcsak a világ 
legnagyobb kereskedelmi csoportosulása, hanem egyben olyan értékek közössége is, ami 
valamennyi külpolitikai tevékenységünk magját kell, hogy képezze.

Az EU csak kereskedelmi, biztonsági és külpolitikai szakpolitikái, valamint értékrendjében és 
érdekeiben rejlő szinergiák kiaknázása révén képes hatalmát teljes mértékben latba vetni és 
globális szereplőként fellépni. A technológia gyors fejlődése miatt a politikusok, az üzleti 
világ és a civil társadalom közötti strukturális együttműködést elő kell mozdítani. E 
folyamatos egyensúlyozás szolgálhatja ugyanis a legjobban a nyílt globális internet érdekeit 
és valamennyiünk javát.


