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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā
(2012/2094(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2012. gada 5. jūlija rezolūciju par cilvēktiesību 
veicināšanu, aizsardzību un izmantošanu internetā, kurā atzīta cilvēktiesību aizsardzības 
un brīva informācijas plūsmas tiešsaistē nozīme1,

– ņemot vērā ANO īpašā referenta Frank La Rue 2011. gada 16. maija ziņojumu 
(A/HRC/17/27) un 2011. gada 10. augusta ziņojumu (A/66/290) par tiesību uz uzskatu un 
vārda brīvību veicināšanu un aizsardzību, kuros uzsvērta starptautisko cilvēktiesību normu 
un standartu piemērojamība attiecībā uz tiesībām uz uzskatu un vārda brīvību internetā, 
kas tiek uzskatīts par saziņas līdzekli,

– ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes 2008. gada 28. marta rezolūciju (7/36), ar ko 
pilnvaro īpašo referentu tiesību uz uzskatu un vārda brīvību veicināšanas un aizsardzības 
jautājumos,

– ņemot vērā ANO 2011. gada 16. jūnija ziņojumu „Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipi — Apvienoto Nāciju Organizācijas programmas „Aizsargāt, ievērot un 
sniegt tiesisko aizsardzību” īstenošana” (tajā atspoguļots ANO īpašā pārstāvja John 
Ruggie darbs),

– ņemot vērā Stratēģiju attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju, ko 2012. gada 25. jūnijā 
pieņēma Padome2,

– ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 13. jūnija ieteikumu Padomei par ES īpašo pārstāvi 
cilvēktiesību jautājumos3,

– ņemot vērā 2012. gada 12. jūnija rezolūciju par informācijas kritiskās infrastruktūras 
aizsardzību — sasniegumi un turpmākie pasākumi virzībā uz globālu kiberdrošību4,

– ņemot vērā 2012. gada 20. aprīļa rezolūciju par konkurētspējīgu digitālo vienoto tirgu: e-
pārvalde kā virzītājspēks5,

– ņemot vērā 2012. gada 18. aprīļa rezolūciju par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 
un Eiropas Savienības politiku šajā jomā, tostarp arī ietekmi uz ES politikas stratēģiju 
cilvēktiesību jomā6,

– ņemot vērā 2012. gada vispārējo budžetu, kas pieņemts 2012. gada 29. februārī, jo īpaši 

                                               
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 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0250.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0237.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0140.
6 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0126.
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aicinājumu izveidot „Pasaules interneta brīvības fondu”1,

– ņemot vērā digitālās programmas komisāres 2011. gada 12. decembra paziņojumu 
attiecībā uz „Pret sakaru pārtraukšanu vērstu stratēģiju”,

– ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Eiropas Komisijas 2011. gada 12. decembra kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei „Cilvēktiesības un demokrātija — ES ārējās darbības svarīgākais elements” 
(COM(2011) 0886),

– ņemot vērā 2011. gada 17. novembra rezolūciju par atklātu internetu un tīkla neitralitāti 
Eiropā2,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 25. oktobra paziņojumu „Atjaunota ES stratēģija 2011.–
2014. gadam attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību” (COM(2011) 0681),

– ņemot vērā 2011. gada 25. jūlija rezolūciju par efektīvu Eiropas stratēģiju izejvielu 
nodrošināšanai3,

– ņemot vērā 2011. gada 7. jūlija rezolūciju par ES ārpolitiku demokratizācijas atbalstam4,

– ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un 
Komisijas 2011. gada 25. maija kopīgo paziņojumu „Jauna reakcija uz pārmaiņām 
kaimiņvalstīs” (COM(2011) 0303),

– ņemot vērā 2011. gada 12. maija rezolūciju par kultūras nozīmi ES ārējās darbībās5,

– ņemot vērā 2010. gada 25. novembra rezolūciju par uzņēmumu sociālu atbildību 
starptautiskos tirdzniecības nolīgumos6,

– ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par interneta pārvaldību — turpmāk veicamie 
pasākumi7,

– ņemot vērā 2010. gada 15. jūnija rezolūciju par lietisko internetu8,

– ņemot vērā tā 2006. gada 14. februāra rezolūciju par Cilvēktiesību un demokrātijas 
klauzulu Eiropas Savienības nolīgumos9,

– ņemot vērā rezolūcijas par ārkārtas gadījumiem saistībā ar cilvēktiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma pārkāpumiem, kas raisa bažas par digitālajām brīvībām,

                                               
1 OV L 56, 29.2.2012., 1. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0511.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0364.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0334.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0239.
6 OV C 99E, 3.4.2012., 101.–111. lpp.
7 OV C 236E, 12.8.2011., 33.–40. lpp.
8 OV C 236E, 12.8.2011., 24.–32. lpp.
9 OV C 290E, 29.11.2006., 107.–113. lpp.
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– ņemot vērā 2011. gada 27. septembra normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1334/2000, ar ko nosaka 
Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju eksporta kontrolei1,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 18. janvāra Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem 
pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011, un ar ko 
ievieš eksporta ierobežojumus IKT un uzraudzības rīkiem2,

– ņemot vērā Padomes 2012. gada 23. marta Regulu (ES) Nr. 264/2012, ar kuru groza 
Regulu (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām 
personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā, un ar kuru ievieš eksporta 
ierobežojumus IKT un uzraudzības rīkiem3,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. un 21. pantu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības pamatnostādnes par cilvēktiesībām,

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un visus saistītos starptautisko 
cilvēktiesību instrumentus, tostarp Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām un Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un notiekošās sarunas par ES pievienošanos 
konvencijai;

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu 
(A7-0000/2012),

A. tā kā tehnoloģiju attīstība indivīdiem visā pasaulē dod iespēju izmantot jaunās 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un pievienoties internetam, tādējādi 
sekmējot revolucionāras pārmaiņas sabiedrībās, demokrātijas funkcionēšanā, pārvaldībā, 
ekonomikā, uzņēmējdarbībā, plašsaziņas līdzekļos, attīstībā un tirdzniecībā;

B. tā kā interneta pieejamība ir būtisks piekļuves informācijai, vārda brīvības, preses 
brīvības, pulcēšanās brīvības un ekonomiskās, sociālās, politiskās un kultūras attīstības 
veicinātājs;

C. tā kā ES cilvēktiesības ir jāaizsargā un jāveicina gan bezsaistē, gan tiešsaistē;

                                               
1 P7_TA(2011)0406.
2 OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.
3 OV L 86, 24.3.2012., 26. lpp.
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D. tā kā iekļaušana, e-prasmju attīstība un digitālo plaisu novēršana ir būtiski elementi 
interneta un IKT iespējas sniedzošā potenciāla izmantošanā;

E. tā kā IKT tiek izmantotas arī kā apspiešanas rīki, īstenojot (masu) cenzūru, novērošanu un 
informācijas un indivīdu izsekošanu;

F. tā kā tehnoloģiju izmantošanas konteksts lielā mērā nosaka, kāda ietekme tām var būt kā 
pozitīvas attīstības vai represiju līdzeklim;

G. tā kā internets dabiski ir piedzīvojis uzplaukumu un attīstījies kā platforma ar lielu 
sabiedrisko vērtību;

H. tā kā interneta globālā un bezrobežu būtība nosaka nepieciešamību pēc jaunām 
starptautiskās sadarbības un pārvaldības formām ar daudzām ieinteresētajām personām;

I. tā kā tīkla neitralitāte ir būtisks princips attiecībā uz atklātu internetu, nodrošinot 
konkurenci un pārredzamību;

J. tā kā gan digitālā drošība, gan digitālā brīvība ir būtiskas un viena otru nevar aizstāt;

K. tā kā ES tikai tad var kļūt par paraugu attiecībā uz digitālajām brīvībām, ja tās ES tiek 
garantētas,

Cilvēktiesības un attīstība

1. atzīst, ka necenzēta piekļuve internetam, mobilajiem telefoniem un IKT ir ietekmējusi 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, radot iespējas, paplašinot vārda brīvības, piekļuves 
informācijai, tiesību uz privātumu un pulcēšanās brīvības vērienu visā pasaulē;

2. atzīst interneta un IKT plašo iespējas sniedzošo, radošo un attīstošo potenciālu attiecībā uz 
pasaules ekonomisko, sociālo, zinātnisko, kultūras un politisko attīstību, tādējādi sekmējot 
visas cilvēces progresu;

3. uzsver, ka pilsoņu un uzņēmējdarbības apspiešana un kontrole ietver aizvien nozīmīgāku 
tehnoloģisko komponentu, bloķējot saturu un uzraugot un identificējot cilvēktiesību 
aizstāvjus, žurnālistus, aktīvistus un disidentus, kā arī par nelikumīgu pasludinot leģitīmu 
izpaušanos tiešsaistē un pieņemot ierobežojošus tiesību aktus, lai attaisnotu šādus 
pasākumus;

4. uzsver, ka attiecībā uz digitālo brīvību veicināšanu un aizsardzību ir jābūt integrētai 
pieejai un tās katru gadu ir jāpārskata, lai nodrošinātu pārskatatbildību un nepārtrauktību 
visās ES ārējās darbībās, finansēšanā un atbalsta politikas jomās un instrumentos;

5. apstiprina Komisijas atzinumu, ka neierobežota piekļuve internetam ir jāietver 
Kopenhāgenas kritērijos;

6. mudina ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos savu galveno prioritāšu starpā minēt 
digitālās brīvības un „Pret sakaru pārtraukšanu vērsto stratēģiju”;

7. uzsver, ka efektīvas ES attīstības politikas ietvaros ir jāpieņem integrēta pieeja IKT un 
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jānovērš digitālā plaisa, nodrošinot pamata tehnoloģiskās infrastruktūras un atvieglojot 
piekļuvi zināšanām un informācijai;

8. uzskata, ka IKT veicina pārredzamību, labu pārvaldību, rakstpratību, izglītību, seksuālās 
un reproduktīvās veselības aprūpi, efektīvu vēlēšanu uzraudzību un katastrofu seku 
likvidēšanu tālākajos reģionos un lauku sabiedrībās;

9. uzsver, ka ES attīstības un atbalsta programmās jāietver digitālās brīvības, galvenokārt 
sabiedrībās, kurās šobrīd ir pēckonflikta vai politisks pārejas periods; uzskata, ka ES 
reglamentējošie eksperti ir būtiski sarunu partneri to kolēģu apmācības un pamattiesību un 
principu nostiprināšanas nolūkos jaunajā (plašsaziņas līdzekļu) regulējumā un tiesību 
aktos;

10. uzsver, ka digitāla pierādījumu vākšana un cilvēktiesību pārkāpumu attēlu izplatīšana var 
sniegt ieguldījumu vispasaules cīņā pret nesodāmību; uzsver, ka nepieciešama palīdzība, 
lai materiālus padarītu pieņemamus kā pierādījumus tiesvedībā saskaņā ar 
starptautiskajām (kriminālajām) tiesībām;

11. uzsver, ka ir jānodrošina, ka retzemju materiāli, kuri tiek izmantoti IKT ražošanā, tiek 
iegūti, respektējot cilvēktiesības, darba un vides tiesības;

Tirdzniecība

12. pauž nožēlu par to, ka ES izgatavotas tehnoloģijas un pakalpojumi trešās valstīs tiek 
izmantoti, lai pārkāptu cilvēktiesības, īstenojot informācijas cenzūru, masu novērošanu, 
uzraudzību un pilsoņu un to darbību izsekošanu (mobilo) tālruņu tīklos un internetā;

13. atzinīgi vērtē aizliegumu uz Sīriju un Irānu eksportēt represijām izmantojamas 
tehnoloģijas un pakalpojumus; uzskata, ka šim aizliegumam jākļūst par precedentu tādiem 
strukturāliem ierobežojošiem pasākumiem kā ES mēroga visaptverošs (catch-all) 
noteikums vai konkrētām valstīm paredzēti saraksti divējāda lietojuma tiesiskajā 
regulējumā;

14. uzsver, ka ir nepieciešamas bargākas piegādes ķēdes kontroles un korporatīvās atbildības 
shēmas attiecībā uz tādu produktu (no aprīkojuma līdz mobilajām ierīcēm) un 
pakalpojumu tirdzniecību, ko var izmantot cilvēktiesību un digitālās brīvības 
ierobežošanai;

15. uzskata, ka daži konkrētam mērķim paredzēti traucējumu radīšanas, novērošanas, 
uzraudzības un saziņas pārtveršanas tehnoloģiju produkti un pakalpojumi ir vienam 
pielietojumam domāti izstrādājumi, kuru eksportam jāsniedz iepriekšējs apstiprinājums;

16. uzsver, ka ES līmenī ir jāuzrauga ES sankcijas attiecībā uz tehnoloģijām, lai nodrošinātu, 
ka dalībvalstis tās vienādi ievēro un ka tiek saglabāti vienlīdzīgi konkurences nosacījumi;

17. uzskata, ka uzņēmumiem būtu jāveic cilvēktiesību ietekmes uz IKT novērtējumi, sākot ar 
pētniecības un izstrādes posmu, un jānodrošina neiesaistīšanās iespējamos cilvēktiesību 
pārkāpumos trešās valstīs;
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18. aicina Komisiju ES uzņēmumiem sniegt plašu informāciju un padomus, balstoties uz 
ANO „Ruggie principiem”, lai nodrošinātu, ka ir iespējams ievērot uzņēmējdarbības 
intereses un īstenot korporatīvo sociālo atbildību;

19. uzsver, ka ir jāizskata tehnoloģisko standartu noteikšanas IKT un telesakaru produktiem 
un pakalpojumiem ietekme ES, no kuras šādas preces un pakalpojumi tiek eksportēti uz 
trešām valstīm, kurās tādiem jēdzieniem kā „likumīga saziņas pārtveršana” ir citāda 
nozīme, piemēram, ja nepastāv tiesiskums;

20. atzīst, ka internets ir kļuvis par publisku telpu, tāpat kā tirgus laukums, un ka tajā ir 
nepieciešama brīva informācijas plūsma un piekļuve IKT;

21. aicina ES brīvās tirdzniecības nolīgumos (BTN) ietvert īpašu nosacījumu klauzulas, kurās 
paredzēti pārredzami aizsardzības pasākumi, neierobežota piekļuves internetam 
saglabāšana un brīvas informācijas plūsmas nodrošināšana;

22. aicina ES apstrīdēt un minimizēt trešo valstu tiesību aktu ekstrateritoriālo ietekmi 
tiešsaistē uz ES pilsoņiem un uzņēmumiem;

23. uzskata, ka ES uzņēmumu un tiešsaistes patērētāju piekļuves (digitālajiem) tirgiem 
ierobežojumi, trešās valstīs īstenojot masu cenzūru, ir protekcionistiski pasākumi un 
šķēršļi tirdzniecībai;

24. aicina ES censties nodrošināt, ka interneta un IKT regulācija ir iespējami maza;

25. aicina konkrētiem mērķiem paredzētas apspiešanas tehnoloģijas iekļaut Vasenāras 
mehānismā;

Interneta pārvaldība

26. uzskata, ka pārredzama un kopīga lēmumu pieņemšana ir būtiska, lai nodrošinātu, ka tiek 
respektēta interneta atvērtā un līdzdalību ietverošā būtība; ir pārliecināts, ka ES jāieņem 
vadošā loma digitālās brīvības pamatnoteikumu, tostarp strīdu izšķiršanas mehānismu, 
izstrādē, ņemot vērā arī konfliktējošas piekritības;

27. uzskata, ka internets šobrīd ir relatīvi neregulēts un tas tiek pārvaldīts, īstenojot daudzu 
ieinteresēto personu pieeju; uzsver, ka ES ir jānodrošina, ka daudzu ieinteresēto personu 
modelis ir iekļaujošs un ka mazos uzņēmumus, kā arī pilsoniskās sabiedrības dalībniekus 
un lietotājus neizstumj daži lieli uzņēmumi un valdības;

28. uzsver, ka ir svarīga visaptveroša ES stratēģija interneta pārvaldībai, kā arī jautājumiem, 
kas saistīti ar telekomunikāciju regulējumu, kuru starptautiski pārvalda ar Starptautiskās 
telesakaru savienības starpniecību, kurā katrai ES dalībvalstij ir viena balss;

29. ir nobažījies par valdību koalīciju un uzņēmumu priekšlikumiem, ar kuriem tiek mēģināts 
ieviest regulējošu uzraudzību un pastiprinātu valdību un privāto kontroli pār internetu un 
telesakaru darbībām;

30. atgādina, ka datu savienošana un uzglabāšana un IKT ir ES kritiskās infrastruktūras 
būtiskas sastāvdaļas;
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31. aicina Komisiju ierosināt jaunu tiesisko regulējumu e-komercijai, kā arī Intelektuālā 
īpašuma tiesību piemērošanas direktīvas (IĪTPD) atjaunināšanu, kas sabalansētu 
nepieciešamību pēc autortiesību reformas un aizsardzības ar nepieciešamību aizsargāt 
pamattiesības tiešsaistē un saglabāt atklātu internetu un kalpotu par pamatu IĪT 
noteikumiem un saistībām turpmākajos BTN;

Digitālās brīvības stratēģija

32. atzīst, ka cilvēktiesības jāaizsargā arī tiešsaistē, un uzskata, ka IKT jāintegrē visās ES 
programmās, lai sekmētu šos centienus;

33. aicina Komisiju un Padomi nepārprotami atzīt digitālās brīvības par pamattiesībām un par 
nepieciešamiem priekšnosacījumiem tādu vispārēju cilvēktiesību izmantošanai kā vārda 
brīvība, pulcēšanās brīvība un piekļuve informācijai un pārredzamības un 
pārskatatbildības nodrošināšanai sabiedriskajā dzīvē;

34. aicina Komisiju un Padomi atbalstīt, apmācīt cilvēktiesību aizstāvjus, pilsoniskās 
sabiedrības aktīvistus un neatkarīgos žurnālistus un viņiem sniegt vairāk iespēju, un 
garantēt viņu drošību un brīvību tiešsaistē, kā arī aizstāvēt pamattiesības: tiesības uz vārda 
brīvību, pulcēšanās brīvību un biedrošanās brīvību tiešsaistē;

35. aicina Komisiju un Padomi atjaunināt savu zināšanu par IKT iekšējo datubāzi;

36. aicina līdzās palīdzības programmām sniegt politisku un diplomātisku atbalstu digitālajām 
brīvībām ES atbalsta saņēmējvalstīs;

37. uzskata, ka valdības, kas ierobežo digitālās brīvības, nedrīkst būt tiesiskas saņemt ES 
atbalstu, taču valdībām, kas saņem ES atbalstu, jāprasa, lai tās izmanto IKT nolūkā 
palielināt pārredzamību un pārskatatbildību;

38. mudina Padomi un Komisiju pievienošanās sarunās, dialogos par cilvēktiesībām, 
tirdzniecības sarunās un visos ar cilvēktiesībām saistītajos kontaktos ietvert īpašu 
nosacījumu klauzulas, kurās paredzēta nepieciešamība respektēt un saglabāt neierobežotu 
piekļuvi internetam, digitālās brīvības un cilvēktiesības tiešsaistē;

39. aicina Komisiju un Padomi ES veicināt un saglabāt augstus digitālās brīvības standartus, 
jo īpaši kodificējot tīkla neitralitātes principu piemērotā regulējumā, lai stiprinātu tā 
ticamību digitālo brīvību veicināšanas un aizstāvēšanas ziņā visā pasaulē;

40. uzskata, ka sinerģijas veidošana starp ES tirdzniecības, drošības un ārpolitikas jomām un 
tās vērtību un interešu saskaņošana ir būtiskas, ja Savienība vēlas pilnībā izmantot tās 
ekonomisko varu un rīkoties kā pasaules mēroga digitālo brīvību aizstāve;

41. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un EĀDD.
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PASKAIDROJUMS

Digitālā brīvība un ES ārējā darbība

Internetam un jaunajām tehnoloģijām ir eksponenciāli ievērojama nozīme eiropiešu un 
pilsoņu dzīvēs jebkurā vietā. Pasaulē tehnoloģijas maina sabiedrības, mūsu demokrātiju, 
ekonomiku, uzņēmumu, plašsaziņas līdzekļu, attīstības stratēģiju funkcionēšanu, bažas par 
drošību un aizsardzību un cilvēktiesību jautājumus. Informācijas un varas monopoli, kas ilgu 
laiku ir bijuši neapšaubīti, tagad ir satricināti.

Vairākas ES dalībvalstis ir noteikušas, ka pamattiesības ietver piekļuvi internetam, un Eiropas 
Komisija piekrīt, ka digitālās brīvības ir daļa no Kopenhāgenas kritērijiem. Globāli saistītā 
pasaulē ES ir jāpieņem stratēģija attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām tās ārējā darbībā. Šajā 
digitālajā pasaulē ir vairākas jomas, kurās ir būtiski, ka ES rīkojas pasaules mērogā un 
izmanto tās ekonomisko un politisko ietekmi. Lai gan pārmērīgs regulējums drīzāk kaitētu, 
nevis palīdzētu atklāta interneta potenciālam, dažās jomās noteikumi ir jāatjaunina, lai 
tehnoloģiju attīstības revolucionārajai ietekmei piemērotu atbilstīgu demokrātisku uzraudzību.

Ar šo paskaidrojumu tiek pausts atbalsts pirmās ES Digitālās brīvības stratēģijas projektam 
tās ārējā darbībā. Diskusiju dokuments tika iesniegts Eiropas Parlamenta deputātiem, un tas 
tika padarīts pieejams tiešsaistē ar mērķi aicināt dažādas ieinteresētās personas sniegt 
pienesumu, iesaistot lielu skaitu cilvēku. Daudzu dažādo cilvēku, NVO, valdību un 
uzņēmumu sniegtais pienesums ir palīdzējis pirmo projektu padarīt daudzpusīgāku. Referents 
izsaka pateicību visiem, kas veltīja laiku un enerģiju katram no šiem pienesumiem.

Drošība un brīvība

Jaunās tehnoloģijas liek mainīt veidu, kā valdības veic savus pamatuzdevumus. Aizsardzība 
un drošība ir tieši valdības ziņā, tomēr valdības aizvien vairāk paļaujas uz privātā sektora 
dalībniekiem. Tam nepieciešamas jaunas sadarbības formas un kopīga atbildība. Ņemot vērā 
pamatīgi izstrādātu kiberdrošības un digitālās drošības detaļu nozīmi, Drošības un 
aizsardzības apakškomitejā referenta Tunne Kelam sagatavotajā ziņojumā uzmanība ir 
koncentrēta uz drošību. Šajā ziņojumā tiek ierosināts, ka stratēģijā jāietver ES cilvēktiesību, 
attīstības, paplašināšanās, interneta pārvaldības, tirdzniecības, kultūras un diplomātijas 
pasākumi.
Brīvība un drošība viena otrai ir nepieciešamas, un tās nevar viena otru aizstāt. Eiropas 
Parlamentam ir jānodrošina, ka starp abām nepastāv spēle, kurā vienam spēlētājam uzvarot, 
otrs tikpat lielā mērā zaudē, jo īpaši attiecībā uz digitālās un kiberjomas jautājumiem. Ņemot 
vērā ES kopējo drošības un aizsardzības politiku, kā arī tās ekonomiskās intereses, mums 
pasaulē jāieņem vadošā loma, garantējot gan digitālo drošību, gan brīvību.

Cilvēktiesības

Dažu pasaules notikumu ātrs pārskats rāda, ka cīņa par cilvēktiesībām ir pārcēlusies uz 
tiešsaisti. Cietumos ir aizvien vairāk disidentu, kas konfrontēti ar savu interneta un mobilo 
saziņu, ko kompromitējušas pārvaldes iestādes. Irāna turpina celt elektronisko mūri, kas galu 
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galā nošķirs irāņus no globālā tīmekļa, izveidojot „Halal internetu”. Līdzīgi Ķīna nošķir savus 
pilsoņus no atklātā interneta ar ievērojamu elektronisko ugunsmūri. Ar masu cenzūru tiek 
pārkāptas pilsoņu tiesības un sašaurinātas uzņēmējdarbības iespējas. Ķīnā tiek izskatīts plāns 
padarīt anonīmu emuāru rakstīšanu par nelikumīgu nodarbi. Kādreiz Tunisijā Ben Ali valdība 
un šobrīd Al Assad režīms Sīrijā ir slaveni ar to, ka pret pilsoņiem izsmalcināti tiek izmantotas 
tehnoloģijas. Pret Sīrijas elektronisko armiju tagad tiek vērstas ad hoc ES sankcijas.

Kopumā autoritāro režīmu cīņa par kontroli un varu aizvien plašāk ietver IKT komponentu. 
Tādējādi cilvēktiesību veicināšana un aizsardzība nozīmē dot iespēju cilvēkiem apiet masu 
cenzūru vai izvairīties no kiberuzbrukumiem, ko īsteno viņu pašu valdības. Cilvēktiesību 
aizstāvju, žurnālistu un disidentu apmācībai jāuzlabo viņu drošība tiešsaistē, taču tā rada arī 
jaunu problēmu kopumu un potenciāli bīstamu atkarību no padomu precizitātes un kvalitātes. 
Šo atbildību nedrīkst novērtēt par zemu, un tā ir jāatspoguļo veidos un līdzekļos, ko 
izmantojam, lai palīdzētu cilvēkiem, nodrošinot viņu brīvību un drošību tiešsaistē. 
Cilvēktiesību aizstāvji ir pelnījuši ES atbalstu, un jebkurā gadījumā pret viņiem nedrīkst tikt 
vērsti instrumenti un tehnoloģijas, kas ir izstrādātas un eksportētas no ES.

Tirdzniecība un eksports

Līdzās ad hoc eksporta ierobežojumiem un tirdzniecības sankcijām attiecībā uz uzbāzīgiem 
uzraudzības līdzekļiem, digitālās un globāli saistītās realitātes kontekstā ir nepieciešama 
izpratne un atbildība Eiropas uzņēmumu vadībā. Tajā nepieciešami arī visaptveroši un 
pastāvīgi eksporta ierobežojumu, lai ierobežotu izsmalcinātu, mērķtiecīgu tehnoloģiju sistēmu 
kaitējošo potenciālu. Tehnoloģijas, instrumentus vai pakalpojumus, kas pēc pasūtījuma 
sagatavoti mērķtiecīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem, vispār nedrīkst ļaut laist Eiropas tirgos. 
Šīs sistēmas jāietver vienam pielietojumam domātu tehnoloģiju kategorijā, un to ietekme 
neatšķiras no parasti aizliegto spīdzināšanas instrumentu vai masu iznīcināšanas ieroču (daļu) 
ietekmes.

Lai arī nesenie ES aizliegumi uz Sīriju un Irānu eksportēt noteiktus tehnoloģiju elementus ir 
būtisks pirmais solis, pastāv risks, ka tie kļūst par realitāti tikai uz papīra, tādējādi apdraudot 
uzticēšanos ES un to pilsoņu drošību, kas domā, ka var paļauties uz ES centieniem un 
solījumiem. Tā vietā, lai īstenošanu atstātu dažādo dalībvalstu ziņā, Eiropas Komisijai jābūt 
pilnvarām un instrumentiem, lai uzraudzītu šo ierobežojumu pareizu ieviešanu. Šajā jomā 
nepieciešama pārredzamība un pārskatatbildība, kas jāīsteno aptuveni tāpat, kā mēs 
pārbaudām pārtikas un zāļu kvalitāti vai parastos ieročus. Tam nepieciešami tādi jauni 
politikas darbības plāni kā nefinansiālas informācijas izpaušanas prasības un atjaunināti 
ziņošanas standarti.

Turklāt Eiropas Komisijai jāpalīdz uzņēmumiem, kas šaubās, vai pieteikties eksporta licencei, 
sniedzot reāllaika informāciju par tirdzniecības darījumu likumību vai potenciālo kaitīgo 
ietekmi. Tas pats attiecas uz ES (strādājošiem) uzņēmumiem, kuri uzņemas līgumsaistības ar 
trešo valstu valdībām, vai nu lai iegūtu darbības atļaujas, vestu sarunas par „atturēšanās no 
jebkādas darbības” klauzulām, vai akceptējot valsts iesaistīšanos uzņēmējdarbības operācijās 
vai publisku savu tīklu un pakalpojumu izmantošanu, kas varētu piespiest šos uzņēmumus 
kļūt līdzdalīgiem cilvēktiesību pārkāpumos. Tādēļ ES jauni brīvās tirdzniecības nolīgumi 
jāslēdz ar nosacījumu, ka tiek saglabāts atklāts internets vai ka tiek sniegts ad hoc (publisks) 
politiskais atbalsts ārkārtas situācijās.
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Pasaules lielvaru mainīgais līdzsvars un pasaules mēroga ekonomikas parādīšanās nozīmē, ka 
pārbaudījumi ES vērtībām, uzņēmumiem darbojoties ārzemēs, parādīsies vēl biežāk un prasīs 
kopīgus pasākumus ar Eiropas politikas veidotājiem un pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem.

Attīstība

ES savas attīstības politikas jomas jāpadara lietderīgākas un efektīvākas, izmantojot IKT. ES 
var palīdzēt novērst digitālo plaisu, uzbūvējot un instalējot pamata IKT infrastruktūras un 
nodrošinot piekļuvi zināšanām un informācijai. ES var sekmēt (tiešsaistes) izglītību tālākajos 
reģionos, izstrādājot un nodrošinot lētus planšetdatorus, kam ir bezvadu savienojums un kas 
ļauj vecākiem laist bērnus skolā. Pirmajās kritiskajās stundās pēc dabas katastrofām vai 
humanitāro krīžu laikā ir jāizveido ad hoc neatliekamās palīdzības dienesta tālruņa numurs un 
interneta savienojumi. IKT ir būtiskas arī efektīvai (pilsoņu) vēlēšanu uzraudzībai.

Tādēļ attīstības programmās strukturālā veidā jāietver digitālo brīvību aizsardzība, jo īpaši 
tām ieliekot pamatus agrīnos pēckonflikta vai politiskās pārejas periodos. ES regulatoriem vai 
reglamentējošajiem ekspertiem ir jāsadarbojas saviem kolēģiem. Pamattiesību principu 
nostiprināšana jaunajos (plašsaziņas līdzekļu) tiesību aktos ir būtisks aizsardzības pasākums, 
un tai jānovērš situācija, kurā likumos tiek ietverts noteikums, kas, piemēram, par nelikumīgu 
atzīst šifrēšanu, kā tas šobrīd ir Ēģiptē. Šiem likumiem var būt neparedzēta ietekme uz 
cilvēktiesībām, ko jaunie vai (pirmo reizi) ievēlētie parlamenti vai valdības ne vienmēr 
apzinās.

Internets un jo īpaši sociālie plašsaziņas līdzekļi arī valdībām dod iespēju iesaistīties tiešajā 
diplomātijā un ļauj aizvien vairāk cilvēkiem savā starpā sazināties visā pasaulē. Atklātas 
debates par idejām var atspēkot ekstrēmismu un uzlabot starpkultūru pasākumus un izpratni. 
Eiropas Parlamentam jāapņemas iekļaut jautājumus par jaunajām tehnoloģijām savu 
delegāciju sadarbībā ar citiem parlamentiem visā pasaulē, kā arī rūpīgi jāuzrauga progress un 
konkrētie veiktie pasākumi ES stratēģijas par digitālo brīvību ārējās attiecībās izstrādē. 
Ierosinātajam novērtējumam gada ziņojumos jānodrošina pārskatatbildība un nepārtrauktība.

Ticamība

ES nevar ticami veicināt un aizsargāt digitālās brīvības pasaulē, ja tās netiek garantētas pašā 
Eiropas Savienībā. Lai arī brīvības ierobežojumi tiešsaistē dažreiz oficiāli ir likumīgi, tiem ir 
arī visaptveroša ietekme uz uzticēšanos mums un uz mūsu morālo stāju pasaulē. Steidzamāks 
jautājums ir par to, ka dažiem instrumentiem un tehnoloģijām, ko mūsu valdības un 
tiesībaizsardzības iestādes var izmantot, lai (likumīgi) pārtvertu mobilo saziņu vai interneta 
datu plūsmu, var būt būtiski atšķirīga ietekme uz pilsoņiem sabiedrībās, kurās nepastāv 
tiesiskums vai varas dalīšana.

Eiropas Komisija šobrīd izstrādā cilvēktiesību (un arī plašāku korporatīvās sociālās atbildības) 
pamatnostādņu kopumu IKT nozarei, balstoties uz ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību 
pamatprincipiem (Ruggie principiem). Lai arī šīs pamatnostādnes Eiropas uzņēmumiem nebūs 
juridiski saistošas, tās var izrādīties lietderīgs ietvars IKT uzņēmumiem, integrējot 
cilvēktiesību jautājumus un veicot ietekmes novērtējumus jau pētniecības un izstrādes posmā 
vai iesniedzot pieteikumus patentu saņemšanai. Šīs pamatnostādnes sniegs arī ieguldījumu 
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vienlīdzīgu konkurences nosacījumu nodrošināšanā ES iekšējā tirgū.

Interneta pārvaldība

Internets tiek pārvaldīts, īstenojot daudzu ieinteresēto personu pieeju, kas dabiski ir 
pārveidojusies par publisku un privātu dalībnieku tīklu. Šī pieeja ir nodrošinājusi interneta 
atklātumu, kas ir daudzu sabiedrības ieguvumu katalizators. Daudzu ieinteresēto personu 
modelis var pienācīgi darboties tikai tad, ja tas ir iekļaujošs tā, lai mazie uzņēmumi, lietotāji 
un patērētāji arī var tajā piedalīties.

Šai pārvaldības sistēmai šobrīd ir divi apdraudējumi. Attīstītās valstis izstrādā tiesību aktus 
slēgtās sanāksmēs, un šajā procesā tikai dažām ieinteresētajām personām no uzņēmumu vidus 
tiek dots vārds. Tajā pašā laikā ierosinātie likumi ietekmē pašu interneta infrastruktūru. Lielā 
mērā slepeni jaunietekmes valstu koalīcijas apvieno spēkus, lai ieviestu pasaules mēroga 
interneta tiesisko regulējumu, ietverot palielinātu valsts kontroli un izveidojot ANO 
regulējošo iestādi. Ir sākusies jauna vispasaules interneta politikas ēra.

Lai arī ES ir pasaules nozīmīgākais tirgus, lielākā daļa interneta uzņēmumu darbojas ES, kas 
Eiropas pilsoņiem liek pieņemt ASV lietotāju noteikumus. Tā kā lielākā daļa tiešsaistes 
pakalpojumu tiek sniegti no ASV, uz interneta lietotājiem visā pasaulē bieži vien attiecas 
ASV piekritība, kad viņi izmanto šos pakalpojumus. Šī ASV tiesību aktu ekstrateritoriālā 
ietekme nedrīkst ierobežot ES spēju aizsargāt pilsoņu pamattiesības. Politikas veidotājiem 
jāsaprot, ka globāli saistītā pasaulē likumdošanas parametri pastāvīgi mainās un tradicionālie 
priekšstati par noteiktajām piekritībām bieži neatbilst mūsu globāli digitālajai puslodei. Tas 
tomēr neizslēdz iespēju izveidot efektīvus strīdu izšķiršanas mehānismus vai risināt 
konfliktējošu piekritību jautājumu.

Digitālās brīvības stratēģija

Mūsu digitālās brīvības ir pamattiesības, un tās ir nepieciešamas tādu tradicionālo 
cilvēktiesību izmantošanai kā vārda brīvība un pulcēšanās brīvība, kā arī pārredzamības un 
pārskatatbildības nodrošināšanai sabiedriskajā dzīvē. Mēs visi redzam cilvēktiesību 
pārkāpumu ietekmi, ko var dokumentēt un kopīgot, izmantojot mobilos tālruņus. ES ir 
jāieņem vadošā loma, pasaulē veicinot un aizsargājot digitālās brīvības. Līdzās tam, ka ES ir 
pasaules lielākais tirdzniecības bloks, tā ir arī vērtību kopiena, un vērtībām ir jābūt visu mūsu 
ārējo darbību pamatā.

Tikai veidojot sinerģijas starp mūsu tirdzniecības, drošības un ārpolitikas jomām, saskaņojot 
mūsu vērtības un intereses, ES var pilnībā izmantot tās varu un rīkoties pasaules mērogā. 
Ņemot vērā, ka tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, ir būtiski sekmēt strukturālu sadarbību starp 
politiķiem, uzņēmējiem un pilsonisko sabiedrību. Šis pastāvīgais līdzsvars var vislabāk kalpot 
atklātam vispasaules internetam, kas sniedz labumu ikvienam.


