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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl skaitmeninės laisvės strategijos, taikomos vykdant ES užsienio politiką
(2012/2094(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 5 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 
„Žmogaus teisių skatinimas, apsauga ir naudojimasis jomis internete“, kurioje 
pripažįstama žmogaus teisių apsaugos ir laisvo informacijos srauto internete svarba,1

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 16 d. ir 2011 m. rugpjūčio 10 d. JT specialiojo 
pranešėjo Franko La Rue pranešimus (A/HRC/17/27 ir A/66/290) dėl nuomonės ir žodžio 
laisvės skatinimo ir apsaugos, kuriuose atkreipiamas dėmesys į internetui, kaip 
bendravimo priemonei, taikomas tarptautines žmogaus teisių normas ir standartus, kuriais 
reglamentuojama nuomonės ir saviraiškos laisvė, 

– atsižvelgdamas į 2008 m. kovo 28 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją 
(Nr. 7/36), kuria nustatomi specialiojo pranešėjo nuomonės ir saviraiškos laisvės 
skatinimo ir apsaugos klausimais įgaliojimai,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 16 d. Jungtinių Tautų ataskaitą „Verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniai principai įgyvendinant Jungtinių Tautų programą „Ginti, gerbti ir 
taisyti“ (kurioje atsižvelgiama į JT specialiojo įgaliotinio Johno Ruggie’o darbą), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio d. Tarybos priimtą ES strateginę programą žmogaus 
teisių ir demokratijos srityje,2

– atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 13 d. Tarybos rekomendaciją dėl ES specialiojo 
įgaliotinio žmogaus teisių klausimais3,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 12 d. rezoliuciją „Ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros apsauga. Visuotinio kibernetinio saugumo užtikrinimas. Laimėjimai ir 
tolesni veiksmai“4,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 20 d. rezoliuciją „Konkurencinga skaitmeninė 
bendroji rinka. E. valdžia kaip pradininkė“5,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. balandžio 18 d. rezoliuciją dėl metinio pranešimo apie 
žmogaus teisių padėtį pasaulyje ir Europos Sąjungos politiką šioje srityje, įskaitant 
poveikį strateginei ES žmogaus teisių politikai6,

                                               
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 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0250.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0237.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0140.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0126.
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– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 29 d. priimtą 2012 m. bendrąjį biudžetą, visų pirma į 
raginimą sukurti Visuotinio interneto laisvės fondą1, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 12 d. už skaitmeninę darbotvarkę atsakingos 
Komisijos narės pranešimą dėl strategijos „Nenutraukiama prieiga“,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 12 d. bendrą Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos komunikatą Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Žmogaus teisės ir demokratija – svarbiausias ES išorės veiksmų 
elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“ (COM(2011) 0886), 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl atviro interneto ir tinklo 
neutralumo Europoje2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. 
ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011) 0681),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 25 d. rezoliuciją dėl veiksmingos Europos žaliavų 
strategijos3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos, kuria 
remiamas demokratijos diegimas4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 25 d. bendrą Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos komunikatą dėl naujo požiūrio į 
kintančią kaimynystę (COM(2011) 0303), 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl ES išorės veiksmų kultūrinių 
aspektų5,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės 
atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose6,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl tolesnių interneto valdymo
etapų7,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 15 d. rezoliuciją dėl daiktų interneto8,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos 
nuostatos Europos Sąjungos susitarimuose9,

                                               
1 OL L 56, 2012 2 29, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0511.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0364.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011) 0334.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011) 0239.
6 OL C 99E, 2012 4 3, p. 101–111.
7 OL C 236E, 2011 8 12, p. 33–40. 
8 OL C 236E, 2011 8 12, p. 24–32.
9 OL C 290E, 2006 11 29, p. 107–113.
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– atsižvelgdamas į savo neatidėliotinais klausimais priimtas rezoliucijas dėl žmogaus teisių, 
demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimų, kuriose reiškiamas susirūpinimas dėl 
skaitmeninių laisvių,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) 
Nr. 1334/2000, nustatantį Bendrijos dvejopo naudojimo objektų ir technologijų eksporto 
kontrolės režimą1,

– atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, 
atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas 2012 m. sausio 18 d. Reglamentas 
(ES) Nr. 442/2011 ir nustatomi eksporto apribojimai informacinėms ir ryšių 
technologijoms bei stebėsenos priemonės2, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 264/2012, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam 
tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane, ir nustatomi 
eksporto apribojimai informacinėms ir ryšių technologijoms bei stebėsenos priemonės3, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 ir 21 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos žmogaus teisių gaires, 

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visus atitinkamus tarptautinius 
žmogaus teisių dokumentus, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei 
Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų chartiją, 

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir vykstančias derybas dėl ES tapimo 
konvencijos šalimi, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą ir Tarptautinės prekybos komiteto 
nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi technologinė plėtra žmonėms visame pasaulyje sudaro galimybes naudotis 
naujomis informacinėmis ir ryšių technologijomis (IRT) ir prisijungti prie interneto, taip 
skatinant revoliucinius pokyčius visuomenėje, demokratijos veikimą, valdymą, 
ekonomiką, verslą, žiniasklaidą, plėtrą ir prekybą;

                                               
1 P7_TA(2011) 0406.
2 OL L 16, 2012 1 19, p. 1.
3 OL L 86, 2012 3 24, p. 26.
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B. kadangi prieiga prie interneto – vienas svarbiausių veiksnių suteikiant galimybes naudotis 
informacija, žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvėmis bei skatinant ekonominę, socialinę, 
politinę ir kultūrinę plėtrą; 

C. kadangi ES žmogaus teisės turi būti ginamos ir skatinamos tiek skaitmeninėje, tiek 
neskaitmeninėje aplinkoje; 

D. kadangi įtrauktis, elektroninių įgūdžių skatinimas ir skaitmeninės atskirties įveikimas 
labai svarbūs siekiant išnaudoti dideles interneto ir IRT teikiamas galimybes; 

E. kadangi IRT taip pat naudojamos kaip represinės priemonės informacijos ir asmenų 
(masinės) cenzūros, priežiūros, sekimo ir stebėjimo tikslais;

F. kadangi aplinkybės, kuriomis naudojamos technologijos, iš esmės lemia tai, kokį poveikį 
jos gali daryti kaip paskata teigiamai plėtrai arba represijoms; 

G. kadangi internetas iš esmės suklestėjo ir išsivystė kaip didelės viešosios vertės platforma; 

H. kadangi dėl visuotinio ir beribio interneto pobūdžio reikia naujų tarptautinio 
bendradarbiavimo ir valdymo formų dalyvaujant įvairiems suinteresuotiesiems 
subjektams; 

I. kadangi tinklo neutralumas – svarbiausias atviro interneto principas, kuriuo užtikrinama 
konkurencija ir skaidrumas; 

J. kadangi skaitmeninis saugumas ir skaitmeninė laisvė – labai svarbūs aspektai, kurie negali 
būti pakeisti vienas kitu; 

K. kadangi ES rodo pavyzdį skaitmeninių laisvių srityje tik tada, kai šios laisvės ginamos ES; 

Žmogaus teisės ir plėtra

1. pripažįsta, kad necenzūruota galimybė naudotis internetu, mobiliaisiais telefonais ir IRT 
padarė didelį poveikį žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, nes buvo išplėstas 
žodžio laisvės, galimybės gauti informacijos, teisės į privatumą ir susirinkimų laisvės 
taikymo mastas visame pasaulyje;

2. pripažįsta, kad internetas ir IRT atveria didžiules galimybes ir turi kuriamąjį bei 
skatinamąjį potencialą pasaulio ekonominei, socialinei, mokslinei, kultūrinei ir politinei 
plėtrai, kuria prisidedama prie bendros žmonijos pažangos; 

3. pabrėžia, kad represijos prieš piliečius ir įmones ir jų ir kontrolė turi vis platesnį 
technologinį aspektą, nes galima blokuoti turinį, stebėti ir atpažinti žmogaus teisių 
gynėjus, žurnalistus, veikėjus ir disidentus, taip pat kriminalizuoti teisėtą skaitmeninę 
išraišką internete ir priimti ribojamuosius teisės aktus siekiant pagrįsti tokias priemones; 

4. pabrėžia, kad skaitmeninių laisvių skatinimas ir gynimas turėtų būti įtraukiami į visus ES 
išorės veiksmus, finansavimą ir pagalbos politiką bei priemones, taip pat kasmet 
persvarstomi siekiant užtikrinti atskaitomybę ir tęstinumą;
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5. dar kartą patvirtina, kad Komisija pripažįsta neribotą prieigą prie interneto kaip 
Kopenhagos kriterijų sudedamąją dalį; 

6. ragina ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais įtraukti skaitmeninę laisvę ir 
strategiją „Nenutraukiama prieiga“ į savo svarbiausių prioritetų sąrašą;

7. pabrėžia, kad siekiant sukurti veiksmingą ES plėtros politiką būtina integruoti IRT ir 
įveikti skaitmeninę atskirtį, suteikiant pagrindines technologines infrastruktūras ir 
palengvinant galimybes gauti žinių ir informacijos;

8. mano, kad IRT – skaidrumo ir gero valdymo, raštingumo, švietimo, seksualinės ir 
reprodukcinės sveikatos, veiksmingo rinkimų stebėjimo ir pagalbos priemonė įvykus 
nelaimėms atokiose srityse ar kaimo bendruomenėse;

9. pabrėžia, kad į ES plėtros ir pagalbos programas turėtų būti įtrauktas skaitmeninių laisvių 
klausimas, visų pirma visose bendruomenėse, kurios išgyvena atsigavimo po konflikto ar 
politinio perėjimo laikotarpius; mano, kad ES reguliavimo ekspertai labai svarbūs siekiant 
mokyti partnerius ir įtraukiant pagrindines teises ir principus į naująjį (žiniasklaidos)
reglamentą ir teisės aktus; 

10. pabrėžia, kad skaitmeniniu įrodymų rinkimu ir vaizdų su žmogaus teisių pažeidimais 
sklaida galima prisidėti prie pasaulinės kovos su nebaudžiamumu; mano, kad reikalinga 
pagalba siekiant paversti medžiagą priimtina pagal tarptautinę (baudžiamąją) teisę, kad ši 
medžiaga galėtų būti naudojama kaip įrodymai teismo procesuose;

11. pabrėžia poreikį užtikrinti, kad IRT gamybai naudojami retieji žemės metalai būtų 
išgaunami laikantis žmogaus, darbo ir aplinkos teisių; 

Prekyba

12. smerkia ES pagamintų technologijų ir paslaugų naudojimą trečiosiose šalyse pažeidžiant 
žmogaus teises, kai vykdoma informacijos cenzūra, masinis sekimas, kontrolė, piliečių ir 
jų veiksmų sekimas ir stebėjimas (mobiliųjų) telefonų tinkluose ir internete;

13. pritaria represinių technologijų ir paslaugų eksporto į Siriją ir Iraną draudimui; mano, kad 
šis draudimas turėtų tapti precedentu struktūrinių ribojamųjų priemonių atveju, pvz., ES 
lygmens visa apimanti nuostata ar sąrašai pagal šalis dvejopo naudojimo reguliavimo 
sistemoje;

14. pabrėžia poreikį nustatyti griežtesnę tiekimo grandinės kontrolę ir įmonių socialinės 
atsakomybės sistemas, taikomas prekybai gaminiais (nuo įrangos iki mobiliųjų prietaisų) 
ir paslaugomis, kuriais gali būti naudojamasi siekiant apriboti žmogaus teises ir 
skaitmeninę laisvę; 

15. mano, kad tam tikros tikslinės trukdymo, priežiūros, stebėsenos ir perimties technologijos 
bei paslaugos – tai vienkartinio naudojimo prekės, kurių eksportas turėtų būti tvirtinamas 
ex ante; 

16. pabrėžia, kad būtina stebėti ES sankcijas dėl technologijų Europos Sąjungos lygmeniu, 
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siekiant užtikrinti, kad valstybės narės vienodai jas taikytų ir būtų išlaikytos vienodos 
sąlygos; 

17. mano, kad bendrovės turėtų atlikti IRT poveikio žmogaus teisėms vertinimus, pradėdamos 
nuo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) etapo, ir užtikrinti, kad nebūtų 
bendradarbiaujama galimų žmogaus teisių pažeidimų atveju trečiosiose šalyse;

18. ragina Komisiją teikti ES įmonėms įvairią informaciją ir gaires, remiantis J. Ruggie’o 
nustatytais Jungtinių Tautų principais, siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į verslo 
interesus ir laikomasi įmonių socialinės atsakomybės principų; 

19. pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į IRT, telekomunikacijų produktų ir paslaugų 
technologinių standartų nustatymo visoje ES poveikį, kai tokios prekės ir paslaugos 
eksportuojamos į trečiąsias šalis, kuriose tokios sąvokos kaip „teisėtas informacijos 
perėmimas“ (angl. lawful interception) turi skirtingą reikšmę, pvz., šalyse, kuriose 
nesilaikoma teisinės valstybės principo;

20. pripažįsta, kad internetas tapo viešąja erdve, taip pat rinka, kurioje laisvas informacijos 
srautas ir galimybė naudotis IRT yra nepakeičiami;

21. mano, kad į ES laisvosios prekybos susitarimus (LPS) turėtų būti įtrauktos sąlygiškumo 
nuostatos, kuriomis būtų numatytos skaidrios apsaugos priemonės, išsaugotos galimybės 
be apribojimų naudotis internetu ir užtikrintas laisvas informacijos srautas; 

22. ragina ES reikalauti kuo labiau sumažinti trečiųjų šalių priimtų teisės aktų eksteritorinį 
poveikį internetu besinaudojantiems ES piliečiams ir įmonėms; 

23. mano, kad ES įmonių ir interneto vartotojų galimybės patekti į (skaitmenines) rinkas 
ribojimas taikant masinę cenzūrą trečiosiose šalyse sudaro protekcionistines priemones ir 
prekybos kliūtis; 

24. ragina ES stengtis užtikrinti, kad interneto ir IRT reguliavimas būtų kuo mažesnis;

25. ragina į Vasenaro susitarimą įtraukti tikslines represines technologijas;

Interneto valdymas

26. mano, kad skaidrus ir bendradarbiavimu grindžiamas sprendimų priėmimas labai svarbus 
užtikrinant pagarbą atviram ir dalyvaujamojo pobūdžio internetui; mano, kad ES turėtų 
imtis vadovaujamo vaidmens rengiant pamatines skaitmeninės laisvės taisykles, įskaitant 
ginčų sprendimo mechanizmus, taip pat atsižvelgiant į jurisdikcijų koliziją; 

27. mano, kad internetas šiuo metu yra santykiškai nereguliuojamas ir valdomas pagal 
daugiašalį modelį; pabrėžia, jog ES privalo užtikrinti, kad daugiašalis modelis būtų 
įtraukus ir kad didelės verslo įmonės ir valstybės veikėjai neturėtų viršenybės prieš mažas 
verslo įmones, pilietinės visuomenės veikėjus ir naudotojus;

28. pabrėžia, kad svarbu parengti bendrą ES strategiją dėl interneto valdymo, taip pat dėl 
klausimų, susijusių su telekomunikacijų reguliavimu, kuriam tarptautiniu lygmeniu 
vadovauja Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga, kurioje kiekviena ES valstybė narė turi 
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po vieną balsą; 

29. yra susirūpinęs dėl vyriausybių ir verslo koalicijų pasiūlymų, kuriais siekiama interneto ir 
telekomunikacijų veiklai nustatyti reguliavimo priežiūrą ir griežtesnę valstybinę bei 
privačią kontrolę;

30. primena, kad internetas, duomenų jungtis bei saugojimas ir IRT – tai esminės ES 
ypatingos svarbos infrastruktūros dalys; 

31. ragina Komisiją pasiūlyti naują elektroninės prekybos reguliavimo sistemą ir atnaujinti 
Intelektinės nuosavybės teisių gynimo direktyvą (IPRED), kuria būtų suderintas autorių 
teisių reformos ir apsaugos poreikis su būtinybe ginti pagrindines teises skaitmeninėje 
erdvėje ir išsaugoti atvirą internetą ir kuri būtų pagrindas intelektinės nuosavybės teisių 
(IPR) nuostatoms ir įsipareigojimams rengiant laisvosios prekybos susitarimus (LPS); 

Skaitmeninės laisvės strategija

32. pripažįsta, kad turi būti ginamos žmogaus teisės skaitmeninėje erdvėje, ir mano, kad IRT 
turėtų būti įtrauktos į visas ES programas siekiant pažangos šioje srityje;

33. ragina Komisiją ir Tarybą vieningai pripažinti skaitmenines laisves kaip pagrindines teises 
ir kaip būtiną sąlygą naudojantis tokiomis visuotinėmis žmogaus teisėmis kaip žodžio 
laisvė, susirinkimų laisvė ir galimybė gauti informacijos, taip pat užtikrinant skaidrumą ir 
atskaitomybę visuomenės gyvenime; 

34. ragina Komisiją ir Tarybą remti ir mokyti žmogaus teisių gynėjus, pilietinės visuomenės 
veikėjus ir nepriklausomus žurnalistus ir suteikti jiems galių, taip pat užtikrinti jų saugumą 
ir laisvę skaitmeninėje erdvėje bei ginti tokias pagrindines teises kaip žodžio laisvė, 
susirinkimų laisvė ir asociacijų laisvė; 

35. ragina Komisiją ir Tarybą atnaujinti vidaus IRT žinių bazę; 

36. ragina kartu su pagalbos programomis teikti politinę ir diplomatinę pagalbą ginant
skaitmenines laisves šalyse, kurios gauna ES pagalbą; 

37. mano, kad skaitmenines laisves ribojančioms vyriausybėms neturėtų būti teikiama ES 
pagalba, o iš ES pagalbą gaunančių vyriausybių turėtų būtų reikalaujama naudoti IRT 
siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę; 

38. primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją įtraukti sąlygiškumo nuostatas, kuriomis 
įpareigojama ginti ir saugoti neribotą prieigą prie interneto, skaitmenines laisves ir 
žmogaus teises skaitmeninėje erdvėje, į stojimo derybas, dialogus dėl žmogaus teisių, 
derybas dėl prekybos ir visas bendravimo formas, susijusias su žmogaus teisėmis; 

39. ragina Komisiją ir Tarybą skatinti ir išlaikyti aukštus skaitmeninės laisvės standartus ES, 
visų pirma susisteminant tinklo neutralumo principą atitinkamame reglamente, siekiant 
sustiprinti jo patikimumą skatinant ir ginant skaitmenines teises visame pasaulyje; 

40. mano, kad būtina sukurti ES prekybos, saugumo ir užsienio politikos sričių sąveiką ir 
suderinti vertybes ir interesus, jei Europos Sąjunga siekia visapusiškai pasinaudoti savo 
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ekonomine galia ir veikti kaip pasaulinio masto veikėja ginant skaitmenines laisves; 

41. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir EIVT.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Skaitmeninė laisvė ES išorės veiksmuose

Internetas ir naujos technologijos atlieka vis svarbesnį vaidmenį Europos ir viso pasaulio 
piliečių gyvenime. Pasaulyje technologijos keičia visuomenę, demokratijos veikimą, 
ekonomiką, verslą, žiniasklaidą, plėtros strategijas, saugumo bei gynybos ir žmogaus teisių 
klausimų sprendimą. Informacijos ir valdžios monopolijos, kurios ilgą laiką nesusidūrė su 
jokiais sunkumais, šiuo metu yra sutrikdytos.

Keletas ES valstybių narių įvardija prieigą prie interneto kaip pagrindinę teisę, o Europos 
Komisija pritaria, kad skaitmeninės laisvės yra Kopenhagos kriterijų dalis. Globalių saitų 
siejamame pasaulyje ES turėtų įgyvendinti strategiją dėl naujų technologijų išorės 
veiksmuose. Šiame skaitmeniniame pasaulyje yra kelios sritys, kuriose ES privalo veikti kaip 
pasaulinio masto veikėja ir panaudoti savo ekonominę ir politinę įtaką. Nors pernelyg griežtas 
reguliavimas būtų labiau žalingas, o ne naudingas, atsižvelgiant į atviro interneto galimybes, 
kai kuriose srityse būtina atnaujinti taisykles, kad jos atitiktų revoliucinę technologinę plėtrą ir 
kad būtų vykdoma atitinkama demokratinė priežiūra.

Šioje aiškinamojoje dalyje pritariama pirmosios ES skaitmeninės laisvės išorės veiksmuose 
strategijos projektui. Konsultacijoms skirtu dokumentu buvo pasidalyta su Europos 
Parlamento nariais, ir šis dokumentas buvo paskelbtas internete, siekiant paraginti įvairius 
suinteresuotuosius subjektus prisidėti prie šio proceso kolektyvinio turinio kūrimo 
priemonėmis (angl. crowd-sourcing). Dėl įvairių asmenų, nevyriausybinių organizacijų 
(NVO), vyriausybių ir įmonių pastangų pirmojo projekto kūrimas tapo visapusiškesnis. 
Pranešėja dėkoja visiems, kurie skyrė laiko ir energijos šiam procesui.

Saugumas ir laisvė

Naujos technologijos sukelia sunkumų valstybėms vykdant savo pagrindines užduotis. 
Galiausiai apsauga ir saugumas – valstybės užduotis, tačiau vis dažniau pasikliaujama 
privačiais veikėjais. Todėl reikia naujų bendradarbiavimo ir bendros atsakomybės formų. 
Atsižvelgiant į tai, kad svarbu parengti išsamius elektroninio ir skaitmeninio saugumo 
duomenis, pranešėjo T. Kelamo pranešime Saugumo ir gynybos pakomitečiui (SEDE) 
daugiausia dėmesio skiriama saugumui. Šiame pranešime siūloma strategija, kurioje aptariami 
ES žmogaus teisių, vystymosi, plėtros, interneto valdymo, prekybos, kultūros ir diplomatinių 
pastangų klausimai.
Laisvė ir saugumas turi būti neatsiejami ir negali būti pakeisti vienas kitu. Europos 
Parlamentas turėtų užtikrinti, kad šiose dviejose srityse negaliotų principas „vienas laimi, 
kitas pralaimi“, visų pirma turint omenyje skaitmeninių ir elektroninių paslaugų klausimus. 
Atsižvelgiant į bendrą ES saugumo ir gynybos politiką bei ekonominius interesus, reikia imtis 
iniciatyvos užtikrinti ir skaitmeninį saugumą, ir laisvę.

Žmogaus teisės

Kai kurių pasaulio įvykių apžvalga rodo, kad kova už žmogaus teises persikėlė į skaitmeninę 
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erdvę. Kalėjimuose vis dažniau atsiduria disidentai, besinaudojantys interneto ir mobiliojo 
ryšio priemonėmis, kurias kontroliuoja valdžios institucijos. Iranas ir toliau kuria „elektroninę 
uždangą“, kuria Irano gyventojai bus galiausiai atitverti nuo žiniatinklio, kai bus sukurtas 
„Halal internetas“. Panašiai Kinija didžiąja elektronine užkarda užkerta kelią piliečiams 
naudotis atviru internetu. Masine cenzūra pažeidžiamos piliečių teisės ir ribojamos verslo 
galimybės. Svarstomi planai, kaip anonimišką tinklaraščių rašymą Kinijoje paversti neteisėtu. 
Gerai žinoma, kad N. Ben Ali vyriausybė Tunise naudojo pažangiąsias technologijas prieš 
savo piliečius; šią praktiką taiko ir B. Al Assado režimo atstovai Sirijoje. Šiuo metu „Sirijos 
elektroninei armijai“ taikomos ad hoc ES sankcijos.

Apskritai autoritarinių režimų kova dėl kontrolės ir galios apima vis didėjantį IRT elementą. 
Tokiu atveju žmogaus teisių skatinimas ir gynimas reiškia žmonių įgalinimą išvengti masinės 
cenzūros arba jų pačių vyriausybių vykdomų kibernetinių išpuolių. Nors žmogaus teisių 
gynėjų, žurnalistų ir disidentų mokymai turėtų pagerinti jų saugumą skaitmeninėje erdvėje, tai 
sukuria naujų opių problemų ir galbūt pavojingą priklausomybę nuo konsultacijų tikslumo ir 
kokybės. Ši atsakomybė turėtų būti tinkamai įvertinta ir atspindėta tokiais veiksmais ir 
priemonėmis, kuriais siekiama padėti žmonėms užtikrinti jų laisvę ir saugumą skaitmeninėje 
erdvėje. Žmogaus teisių gynėjai nusipelno ES pagalbos ir bet kokiu atveju jiems neturėtų būti 
taikomos ES sukurtos ir iš ES eksportuotos priemonės ir technologijos.

Prekyba ir eksportas

Atsižvelgiant į skaitmeninę ir globalių saitų siejamą tikrovę, be ad hoc eksporto apribojimų ir 
prekybos sankcijų, susijusių su atgrasomomis stebėsenos priemonėmis, raginama siekti 
informuotumo ir atsakingumo Europos įmonių valdybose. Be to, būtina taikyti visapusius ir 
nuolatinius eksporto apribojimus siekiant sumažinti žalingą pažangių ir tikslinių technologijų 
sistemų poveikį. Pagal užsakymą pagamintos technologijos, priemonės ar paslaugos, kuriomis 
pažeidžiamos žmogaus teisės, neturėtų iš viso patekti į Europos rinkas. Šios sistemos pagal 
poveikį turėtų būti priskiriamos prie „vienkartinio naudojimo technologijų“ ir neatskiriamos 
nuo tradiciškai draudžiamų kankinimo įrankių ar masinio naikinimo ginklų (jų dalių).

Nors neseniai nustatyti ES eksporto draudimai, taikomi tam tikrų technologijų elementų 
eksportui į Siriją ir Iraną, yra pirmas svarbus žingsnis, kyla pavojus, kad tai taps fiktyvia 
tikrove, todėl kils grėsmė ES patikimumui ir piliečių, kurie mano galintys pasikliauti ES 
pastangomis ir pažadais, saugumui. Europos Komisija turėtų turėti įgaliojimus ir priemones, 
kad galėtų stebėti, ar tinkamai įgyvendinami šie apribojimai, o ne perduoti visą atsakomybę 
už įgyvendinimą skirtingoms valstybėms narėms. Šioje srityje reikia skaidrumo ir 
atskaitomybės, kaip ir tikrinant maisto ar vaistų kokybę ar įprastinius ginklus. Tam reikia 
naujų politikos krypčių, pvz., nefinansinės informacijos atskleidimo reikalavimų ir atnaujintų 
atskaitomybės standartų.

Be to, Europos Komisija turėtų padėti bendrovėms, kurios abejoja, ar reikia kreiptis dėl 
eksporto licencijos, realiu laiku pateikdama informaciją apie prekybos sandorių teisėtumą ir 
galimą žalingą poveikį. Tai taikoma ir ES (įsikūrusioms) bendrovėms, kurios užmezga 
sutartinius santykius su trečiųjų šalių vyriausybėmis, nesvarbu ar laimint veiklos licencijas, 
derantis dėl neveikimo išlygos, ar pritariant visuomenės įtraukimui į verslo veiklą ar viešajam 
tinklų ir paslaugų naudojimui, dėl ko šios įmonės galėtų prisidėti prie žmogaus teisių 
pažeidimų. Todėl ES turėtų nustatyti sąlygą naujiems laisvosios prekybos susitarimams, kad 
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bus išlaikytas atviras internetas, arba teikti ad hoc (viešąją) politinę pagalbą ekstremaliosios 
padėties atvejais.

Kintanti pasaulio jėgų pusiausvyra ir pasaulinės ekonomikos iškilimas tampa iššūkiais ES 
vertybėms, o verslo įmonėms vykdant veiklą užsienio šalyse su jais susiduriama dažniau, 
todėl reikia dėti bendras pastangas su Europos politikos formuotojais ir pilietinės visuomenės 
veikėjais.

Plėtra

ES turėtų paversti savo plėtros politiką veiksmingesne ir efektyvesne, įtraukdama IRT. ES 
gali padėti įveikti skaitmeninę atskirtį, sukurdama ir įdiegdama pagrindines IRT 
infrastruktūras ir teikdama galimybę gauti žinių ir informacijos. ES gali sudaryti galimybes 
švietimui (internete) atokiuose regionuose, kurdama ir teikdama nebrangius bevieliu ryšiu 
prijungiamus planšetinius kompiuterius, taip suteikdama tėvams galimybę leisti vaikams 
lankyti mokyklą. Pirmosioms kritinėms valandoms po gaivalinių nelaimių ar susidūrus su 
humanitarine krize turėtų būti įrengtos ad hoc pagalbos telefono ir interneto jungtys. IRT taip 
pat labai svarbios veiksmingam (piliečių) rinkimų stebėjimui.

Todėl į plėtros programas reikėtų struktūriškai įtraukti skaitmeninių laisvių apsaugą, visų 
pirma imantis veiksmų ankstyvuoju etapu pasibaigus konfliktams ar politinio perėjimo 
laikotarpiu. ES reguliuotojai ar reglamentavimo srities ekspertai turėtų įsitraukti į šią veiklą su 
savo partneriais. Pagrindinių teisių principų įtraukimas į naujus (žiniasklaidos) teisės aktus 
yra būtina apsaugos sąlyga, ir tuo turėtų būti užkirstas kelias į įstatymus įtraukti nuostatas, 
kuriomis, pvz., šifravimas laikomas neteisėtu, kaip šiuo metu yra Egipte. Tokie įstatymai gali 
turėti nenumatytą poveikį žmogaus teisėms, kurį naujai (ar pirmą kartą) išrinkti parlamentai ar 
vyriausybės nebūtinai suvokia.

Internetas, ypač socialinė žiniasklaida, taip pat gali sudaryti sąlygas vyriausybėms įsitraukti į 
tiesioginę diplomatiją ir užmegzti asmeniškesnius žmonių tarpusavio ryšius visame pasaulyje. 
Atvirose diskusijose apie idėjas galima atsisakyti ekstremizmo ir gerinti kultūrų įsitraukimą ir 
supratimą. Europos Parlamentas turėtų įsipareigoti įtraukti naujas technologijas į savo 
delegacijų kituose viso pasaulio parlamentuose darbą ir atidžiai stebėti pažangą ir konkrečias 
priemones, kurių imamasi kuriant ES skaitmeninės laisvės strategiją išorės veiksmuose. 
Siūlomas metinėse ataskaitose pateikiamas vertinimas turėtų užtikrinti atskaitomybę ir 
tęstinumą.

Patikimumas

ES negali patikimai skatinti ir ginti skaitmeninių laisvių pasaulyje, jei jos nėra ginamos 
pačioje ES. Nors laisvės skaitmeninėje erdvėje apribojimai kartais yra oficialiai teisėti, jie 
daro didelį poveikį mūsų patikimumui ir moraliniam statusui pasaulyje. Dar svarbiau yra tai, 
kad tos pačios priemonės ir technologijos, kurias mūsų vyriausybės ir teisėsaugos institucijos 
gali panaudoti mobiliajam ar interneto duomenų srautui (teisėtai) pertraukti, gali turėti iš 
esmės priešingą poveikį piliečiams tose visuomenėse, kur nėra teisinės valstybės arba valdžių 
padalijimo principo.

Šiuo metu Europos Komisija rengia žmogaus teisių (ir platesnės įmonės socialinės 
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atsakomybės) gaires, skirtas IRT sektoriui ir grindžiamas Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus 
teisių pagrindiniais principais (J. Ruggie’o principais). Nors šios gairės nebus privalomos 
Europos įmonėms, jos gali būti naudingos IRT įmonėms integruojant žmogaus teisių 
klausimus ir atliekant poveikio vertinimus, net MTTP etapu ar teikiant paraiškas dėl patentų. 
Be to, šios gairės padės užtikrinti vienodas sąlygas ES vidaus rinkoje.

Interneto valdymas

Internetas valdomas vadinamuoju daugiašaliu modeliu, kuris natūraliai išsiplėtė į viešųjų ir 
privačiųjų veikėjų tinklą. Šis modelis užtikrino interneto atvirumą, atnešantį daug naudos 
visuomenei. Daugiašalis modelis gali tinkamai veikti tik tada, kai yra įtraukus, kad galėtų 
dalyvauti ir mažos įmonės, naudotojai ir vartotojai.

Šiuo metu šiai valdymo sistemai kyla dvejopa grėsmė. Išsivysčiusios šalys rengia teisės aktus 
už uždarų durų, kai vos keletas suinteresuotųjų šalių iš įmonių gali dalyvauti procese. Tuo 
tarpu siūlomi teisės aktai turi įtakos pačiai interneto infrastruktūrai. Kylančios ekonomikos 
šalių koalicijos slaptai vienija jėgas siekdamos sukurti pasaulinę interneto reguliavimo 
sistemą, įskaitant didesnę valstybės kontrolę ir JT reguliavimo institucijos įkūrimą. Prasidėjo 
nauja visuotinio interneto politikos era.

Nors ES – svarbiausia pasaulio rinka, didžiausia dalis interneto bendrovių yra įsikūrusios 
JAV, todėl ES piliečiai priversti sutikti su JAV vartotojų sąlygomis. Kadangi daugiausia 
skaitmeninių paslaugų teikiama iš JAV, viso pasaulio interneto vartotojai, naudodamiesi 
šiomis paslaugomis, dažnai patenka į JAV jurisdikcijos sritį. Šis eksteritorinis JAV teisės 
poveikis neturėtų riboti ES gebėjimo ginti pagrindines piliečių teises. Politikos kūrėjai turi 
suprasti, kad globalių saitų siejamame pasaulyje teisėkūros sąlygos nuolat keičiasi, o 
tradicinės jurisdikcijos sąvokos dažnai neatitinka mūsų visuotinio skaitmeninio pusrutulio 
sąvokų. Tačiau tai neužkerta kelio kurti veiksmingus ginčų sprendimo mechanizmus ar spręsti 
jurisdikcijos kolizijos klausimą.

Skaitmeninės laisvės strategija

Mūsų skaitmeninės laisvės – tai labai svarbios teisės; jos neatskiriamos nuo tokių tradicinių 
žmogaus teisių kaip žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė, taip pat yra būtinos užtikrinant 
skaidrumą ir atskaitomybę viešajame gyvenime. Visi suprantame, kokį poveikį daro žmogaus 
teisių pažeidimai, kurie gali būti užfiksuoti ir kuriais galima pasidalyti mobiliaisiais 
telefonais. ES turėtų imtis iniciatyvos skatinti ir ginti skaitmenines laisves visame pasaulyje. 
ES – ne tik didžiausias pasaulyje prekybos blokas, bet ir vertybių bendruomenė, ir šios 
vertybės turėtų būti visų jos išorės veiksmų pagrindas.

Tik sukūrusi prekybos, saugumo ir užsienio politikos krypčių sąveiką ir suderinusi vertybes ir 
interesus ES gali visapusiškai pasinaudoti savo galia ir veikti kaip pasaulinio masto veikėja. 
Kadangi technologijos vystomos itin sparčiai, būtina skatinti struktūrinį politikų, įmonių ir 
politinės visuomenės bendradarbiavimą. Tokia nuolatinė pusiausvyra gali būti naudingiausia 
atviram visuotiniam internetui, ir tai visiems atneštų naudos.


