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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een strategie voor digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU
(2012/2094(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 5 juli 2012 met als titel "The 
promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet", waarin het belang 
van de bescherming van de mensenrechten en de vrije informatiestroom op het internet 
wordt erkend1,

– gezien de verslagen van de bijzondere rapporteur van de VN Frank La Rue 
(A/HRC/17/27) van 16 mei 2011 (A/HRC/17/27) en 10 augustus 2011 (A/66/290) over 
het bevorderen en beschermen van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, 
waarin de toepasselijkheid van internationale normen en voorschriften voor 
mensenrechten betreffende het recht van vrijheid van mening en meningsuiting op het 
internet als communicatiemiddel wordt benadrukt,

– gezien de resolutie van de VN-Mensenrechtenraad van 28 maart 2008 (7/36) tot instelling 
van het mandaat van de speciale rapporteur voor het bevorderen en beschermen van het 
recht op vrijheid van mening en van meningsuiting,

– gezien het verslag van de VN van 16 juni 2011 met als titel "Guiding Principles on 
Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and 
Remedy’ Framework" (vrucht van de werkzaamheden van speciale vertegenwoordiger 
van de VN John Ruggie),

– gezien het strategisch EU-kader voor mensenrechten en democratie, aangenomen door de 
Raad op 25 juni 20122,

– gezien zijn aanbeveling aan de Raad van 13 juni 2012 betreffende de speciale 
vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten3,

– gezien zijn resolutie van 12 juni 2012 met als titel "Bescherming van kritieke informatie-
infrastructuur - Bereikte resultaten en volgende stappen: naar mondiale cyberveiligheid"4,

– gezien zijn resolutie van 20 april 2012 met als titel "Een concurrerende digitale interne 
markt - e-overheid als speerpunt"5,

– gezien zijn resolutie van 18 april 2012 over het jaarverslag over de mensenrechten in de 
wereld en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie, waaronder de implicaties voor 

                                               
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 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0250.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0237.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0140.
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het strategische mensenrechtenbeleid van de EU1,

– gezien de algemene begroting 2012 van 29 februari 2012, en met name de oproep tot 
oprichting van een Fonds voor wereldwijde internetvrijheid2,

– gezien de mededeling van 12 december 2011 van de Commissaris voor Digitale agenda 
over de "No Disconnect Strategy",

– gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad van 12 december 2011 met als titel "Een centrale plaats voor 
mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU - Voor een meer 
doeltreffende aanpak" (COM(2011)0886),

– gezien zijn resolutie van 17 november 2011 over het open internet en netneutraliteit in 
Europa3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 oktober inzake een vernieuwde EU-
strategie 2011-2014 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (COM(2011)0681),

– gezien zijn resolutie van 25 juli 2011 over een doeltreffende grondstoffenstrategie voor 
Europa4,

– gezien zijn resolutie van 7 juli 2011 over het externe beleid van de EU ter bevordering van 
democratie5,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Commissie van 25 mei 2011 met als titel 
"Inspelen op de veranderingen in onze buurlanden" (COM(2011)0303),

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over de culturele dimensies van het externe 
optreden van de EU6,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2010 over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in het kader van internationale handelsovereenkomsten7,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2010 getiteld "Internetgovernance: de volgende 
stappen"8,

– gezien zijn resolutie van 15 juni 2010 over het internet van de dingen9,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0126.
2 PB L 56 van 29.2.2012, blz. 1.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0511.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0364.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0334.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0239.
7 PB C 99E van 3.4.2012, blz. 101-111.
8 PB C 236E van 12.8.2011, blz. 33-40.
9 PB C 236E van 12.8.2011, blz. 24-32.
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– gezien zijn resolutie van 14 februari 2006 over de mensenrechten- en de 
democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten1,

– gezien zijn spoedresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de 
democratie en de rechtstaat waarin kwesties met betrekking tot digitale vrijheden worden 
aangekaart,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 27 september 2011 inzake het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer 
van producten en technologie voor tweeërlei gebruik2,

– gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende 
beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van 
Verordening (EU) nr. 442/2011, tot invoering van invoerbeperkingen op informatie- en 
communicatietechnologieën en van toezichtinstrumenten3,

– gezien Verordening (EU) nr. 264/2012 van de Raad van 23 maart 2012 tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 359/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde 
personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran, en tot invoering van 
uitvoerbeperkingen op informatie- en communicatietechnologieën en van 
toezichtinstrumenten4,

– gezien artikel 3 en artikel 21 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 
207,

– gezien de mensenrechtenrichtsnoeren van de Europese Unie,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en alle relevante 
internationale instrumenten voor de mensenrechten, met inbegrip van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten,

– gezien het Handvest van de Verenigde Naties,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de lopende 
onderhandelingen over de toetreding van de EU tot dat verdrag,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

                                               
1 PB C 290E van 29.11.2006, blz. 107-113.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0406.
3 PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.
4 PB L 86 van 24.3.2012, blz. 26.
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– gezien het verslag van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie 
internationale handel (A7-0000/2012),

A. overwegende dat technologische ontwikkelingen individuen in de hele wereld in staat 
stellen nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (ITC's) te gebruiken en een 
verbinding met internet tot stand te brengen, wat revolutionaire veranderingen in de hand 
werkt op het vlak van samenlevingen, de werking van democratie, bestuur, de economie, 
het bedrijfsleven, de media, ontwikkeling en handel;

B. overwegende dat internettoegang een belangrijke factor is in het mogelijk maken van 
toegang tot informatie, vrije meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van vereniging en 
economische, sociale, politieke en culturele ontwikkelingen;

C. overwegende dat de mensenrechten dienen te worden beschermd en bevorderd in de EU, 
zowel online als offline;

D. overwegende dat insluiting, de bevordering van e-vaardigheden en het overbruggen van 
de digitale kloof belangrijke factoren zijn om het ontplooiingspotentieel van het internet 
en ICT's te kunnen benutten; 

E. overwegende dat ICT's eveneens worden aangewend als onderdrukkingsinstrumenten, 
aangezien ze kunnen worden gebruikt voor (massale) censuur, toezicht, en voor het 
traceren en opsporen van informatie en personen;

F. overwegende dat de context waarbinnen technologieën worden gebruikt voor een groot 
deel de impact bepaalt die ze kunnen hebben als drijvende kracht achter positieve 
ontwikkelingen enerzijds, of repressie anderzijds;

G. overwegende dat internet een grote bloei heeft gekend en zich op een organische manier 
heeft ontwikkeld als platform met een enorme publieke waarde;

H. overwegende dat het globale en grenzenloze karakter van het internet nieuwe vormen van 
internationale samenwerking en governance met meerdere belanghebbenden vereist;

I. overwegende dat netneutraliteit een grondbeginsel is van het open internet, en zorgt voor 
concurrentie en transparantie;

J. overwegende dat zowel digitale veiligheid als digitale vrijheid essentieel zijn en dat ze 
elkaars plaats niet kunnen innemen;

K. overwegende dat de EU enkel een voorbeeldfunctie kan vervullen op het vlak van digitale 
vrijheden indien deze vrijheden worden gevrijwaard in de EU;

Mensenrechten en ontwikkeling

1. erkent dat ongecensureerde toegang tot internet, mobiele telefoons en ICT's een invloed 
heeft gehad op de mensenrechten en fundamentele vrijheden en een faciliterend effect 
heeft gehad door te zorgen voor een verruiming van de reikwijdte van de vrijheid van 
meningsuiting, de toegang tot informatie, het recht op privacy en de vrijheid van 
vereniging in de hele wereld;
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2. erkent het ruime potentieel dat het internet en ICT's hebben om globale economische, 
sociale, wetenschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen mogelijk te maken, in de 
hand te werken en te katalyseren, waardoor eveneens wordt bijgedragen tot de algehele 
vooruitgang van de mensheid;

3. benadrukt dat de repressie van en het toezicht op burgers en bedrijven een groeiende 
technologische component omvat, door het blokkeren van inhoud en het controleren en 
identificeren van mensenrechtenverdedigers, journalisten, activisten en dissidenten, alsook 
door de strafbaarstelling van legitieme expressie op het internet en door de goedkeuring 
van restrictieve wetgeving om dergelijke maatregelen te rechtvaardigen;

4. benadrukt dat de bevordering en de bescherming van digitale vrijheden dienen te worden 
opgenomen in alle externe maatregelen van de EU en in alle beleid en instrumenten met 
betrekking tot financiering en steunverlening en jaarlijks dienen te worden beoordeeld, om 
zo te zorgen voor verantwoording en continuïteit;

5. wijst er nogmaals op dat de Commissie erkent dat onbeperkte toegang tot internet een 
onderdeel is van de criteria van Kopenhagen;

6. moedigt de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten aan om digitale 
vrijheden en de "No Disconnect Strategy" aan te merken als hoofdprioriteiten;

7. benadrukt dat er voor een effectief EU-ontwikkelingsbeleid nood is aan de mainstreaming 
van ICT's en het overbruggen van de digitale kloof, door te zorgen voor technologische 
basisinfrastructuur en door de toegang tot kennis en informatie te vereenvoudigen;

8. is van mening dat ICT's transparantie en goed bestuur, alfabetisering, onderwijs, seksuele 
en reproductieve gezondheidszorg, doeltreffend verkiezingstoezicht en hulpverlening bij 
rampen in afgelegen gebieden of plattelandsgemeenschappen mogelijk maken;

9. benadrukt dat de EU-programma's voor ontwikkeling en steunverlening digitale vrijheden 
dienen te omvatten, met name in samenlevingen die een conflict hebben doorstaan of waar 
politieke veranderingen aan de gang zijn; is van mening dat EU-regelgevingsdeskundigen 
wezenlijke gesprekspartners zijn en hun tegenhangers kunnen opleiden om zo 
fundamentele rechten en beginselen op te nemen in nieuwe (media)regelingen en 
wetgeving;

10. benadrukt dat de digitale verzameling van bewijsmateriaal en de verspreiding van 
beeldmateriaal van schendingen van de mensenrechten kunnen helpen om straffeloosheid 
te bestrijden; is van mening dat er bijstand nodig is om dergelijk materiaal ontvankelijk te 
maken als bewijsmateriaal in rechtszaken in het kader van het internationaal (straf)recht;

11. benadrukt dat het nodig is ervoor te zorgen dat bij de ontginning van zeldzame 
aardmaterialen die worden gebruikt voor de productie van ICT's de mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten worden geëerbiedigd;

Handel

12. betreurt het gebruik van in de EU ontwikkelde technologieën en diensten in derde landen 
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om de mensenrechten te schenden door informatie te censureren, grootschalig toezicht, 
controles, en het traceren en opsporen van burgers en hun activiteiten op (mobiele) 
telefoonnetwerken en het internet;

13. is ingenomen met het verbod op de uitvoer van voor repressie gebruikte technologieën 
naar Syrië en Iran; is van mening dat dit verbod een precedent moet vormen voor 
structurele restrictieve maatregelen, zoals een voor de hele EU geldende 
"vangnetregeling" of "landenspecifieke lijsten" in de context van het regelgevingskader 
voor producten voor tweeërlei gebruik;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een meer stringente controle van de toeleveringsketens en 
de regelingen inzake verantwoordelijkheid voor bedrijven ten aanzien van de handel in 
producten (van benodigdheden tot mobiele apparatuur) en diensten, die kunnen worden 
gebruikt om de mensenrechten en de digitale vrijheid te beperken;

15. is van mening dat bepaalde producten en diensten die gebaseerd zijn op technologieën 
voor verstoring, toezicht, controle en interceptie als "wegwerpproducten" kunnen worden 
geclassificeerd van welke de export vooraf zou moeten worden goedgekeurd;

16. benadrukt dat het nodig is op het niveau van de Unie toezicht te houden op EU-sancties 
voor technologieën, om ervoor te zorgen dat de lidstaten deze op dezelfde manier naleven 
en om een gelijk speelveld te behouden;

17. is van mening dat bedrijven effectbeoordelingen op het vlak van mensenrechten met 
betrekking tot ICT's dienen uit te voeren, beginnend in de O&O-fase, en ervoor moeten 
zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan mogelijke mensenrechtenschendingen in derde 
landen;

18. verzoekt de Commissie bedrijven uit de EU te voorzien van een breed scala aan 
informatie en richtsnoeren, op basis van de "Ruggie-beginselen" van de VN, om ervoor te 
zorgen dat kan worden voldaan aan de zakelijke belangen en de sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven;

19. benadrukt dat het nodig is rekening te houden met de gevolgen van de vaststelling van 
technologische normen voor ICT's en telecommunicatieproducten en -diensten in de EU, 
wanneer dergelijke goederen en diensten worden uitgevoerd naar derde landen waar 
concepten als "legale interceptie" andere implicaties hebben, bijvoorbeeld indien de 
rechtsstaat niet bestaat;

20. erkent dat internet zowel een openbare ruimte is geworden als een marktplaats, waarvoor 
een vrije informatiestroom en de toegang tot ICT's onmisbaar zijn;

21. verzoekt om de opname van voorwaardelijkheidsclausules in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, die transparante beschermingsmaatregelen 
vaststellen om de onbeperkte toegang tot het internet te bewaren en de vrije 
informatiestroom te waarborgen;

22. roept de EU op de extraterritoriale impact van rechtsregels van derde landen op EU-
burgers en bedrijven online aan te vechten en te minimaliseren;
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23. is van mening dat beperkingen van de toegang voor EU-bedrijven en online consumenten 
tot (digitale) markten door middel van grootschalige censuur in derde landen dienen te 
worden beschouwd als protectionistische maatregelen en handelsbarrières;

24. roept de EU op ernaar te streven te waarborgen dat de regulering van het internet en ICT's 
zoveel mogelijk wordt beperkt;

25. vraagt dat gerichte repressietechnologieën worden opgenomen in de overeenkomst van 
Wassenaar;

Internetgovernance

26. is van mening dat transparante en op samenwerking berustende besluitvorming van 
wezenlijk belang is om te zorgen voor de eerbiediging van het open en participatieve 
karakter van het internet; is van oordeel dat de EU een leidende rol dient te spelen bij de 
ontwikkeling van basisregels betreffende digitale vrijheid, met inbegrip van 
geschillenbeslechtingsmechanismen, eveneens rekening houdend met tegenstrijdige 
rechtsstelsels;

27. is van mening dat het internet momenteel relatief niet-gereglementeerd is en wordt 
beheerd door middel van een benadering met meerdere belanghebbenden; benadrukt dat 
de EU ervoor dient te zorgen dat het model met meerdere belanghebbenden inclusief is en 
dat kleine ondernemingen alsook actoren van het maatschappelijk middenveld en
gebruikers niet overstemd worden door een klein aantal grote bedrijven en 
overheidsactoren;

28. benadrukt het belang van een algemene EU-strategie voor internetgovernance, zoals 
eveneens het geval is voor kwesties met betrekking tot telecommunicatieregelgeving, die 
op internationaal niveau worden beheerd via de International Telecom Union, waarbinnen 
elke lidstaat één stem heeft;

29. is bezorgd over de voorstellen van coalities van regeringen en bedrijven om regelgevend 
toezicht en een verhoogde mate van overheids- en privétoezicht in te voeren voor het 
internet en telecommunicatie;

30. herhaalt dat het internet, gegevensverbinding en –opslag en ICT's essentiële onderdelen 
zijn van de kritieke infrastructuur van de EU;

31. roept de Commissie op een regelgevingskader voor e-handel voor te stellen, alsook een 
bijwerking van de Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, om te zorgen voor een evenwicht tussen de nodige hervorming en 
bescherming van de auteursrechten en de noodzaak de fundamentele rechten online te 
beschermen en het open internet te bewaren; dit kan als basis dienen voor bepalingen en 
toezeggingen inzake intellectuele-eigendomsrechten in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten;

Een strategie voor digitale vrijheid

32. erkent dat de mensenrechten eveneens online dienen te worden beschermd, en is van 
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mening dat ICT's aan bod dienen te komen in alle EU-programma's om deze inspanning 
verder te laten dragen;

33. roept de Commissie en de Raad op digitale vrijheden op een ondubbelzinnige manier te 
erkennen als fundamentele rechten en als onmisbare voorwaarden om universele 
mensenrechten als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en toegang tot 
informatie te kunnen genieten en om te zorgen voor transparantie en verantwoording in 
het openbare leven;

34. roept de Commissie en de Raad op mensenrechtenverdedigers, activisten uit het 
maatschappelijk middenveld en onafhankelijke journalisten te steunen, op te leiden en hen 
in staat te stellen een actievere rol te spelen, alsook hun veiligheid en vrijheid op het 
internet te waarborgen, en op te komen voor de fundamentele rechten van vrije 
meningsuiting, vrijheid van vergadering en vrijheid van vereniging op het internet;

35. roept de Commissie en de Raad op hun interne ICT-kennisbank op te waarderen;

36. vraagt politieke en diplomatieke steun voor digitale vrijheden in landen die EU-steun 
ontvangen, naast steunverleningsprogramma's;

37. is van mening dat regeringen die digitale vrijheden beperken moeten worden uitgesloten 
van EU-steun, terwijl de regeringen die EU-steun ontvangen met het oog op meer 
transparantie en verantwoording moeten worden verplicht om ICT's te gebruiken;

38. dringt er bij de Raad en de Commissie op aan voorwaardelijkheidsclausules op te nemen 
in toetredingsonderhandelingen, mensenrechtendialogen, handelsbesprekingen en alle 
vormen van contact met betrekking tot mensenrechten, waarin bepaald is dat onbeperkte 
toegang tot het internet, digitale vrijheden en mensenrechten op het internet dienen te 
worden geëerbiedigd;

39. roept de Commissie en de Raad op strenge normen op het gebied van digitale vrijheden te 
bevorderen en te bewaren in de EU, met name door het beginsel van netneutraliteit te 
codificeren in passende regelgeving, om zo de geloofwaardigheid van de EU te versterken 
op het vlak van de bevordering en verdediging van digitale vrijheden in de hele wereld;

40. is van mening dat de bundeling van het EU-beleid inzake handel, vrijheid en buitenlandse 
zaken en het op elkaar afstemmen van de waarden en belangen ervan van essentieel 
belang zijn om de Unie in staat te stellen haar economische macht volledig te benutten en 
op te treden als globale speler bij de verdediging van de digitale vrijheden;

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de EDEO.
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TOELICHTING

Digitale vrijheid in het externe optreden van de EU

Internet en nieuwe technologieën spelen een steeds belangrijkere rol in de levens van 
Europeanen en burgers in de hele wereld. Technologieën zorgen wereldwijd voor 
veranderingen aan samenlevingen, de werking van onze democratieën, media, 
ontwikkelingsstrategieën, problemen met betrekking tot veiligheid en defensie en 
mensenrechtenkwesties. Informatie- en machtmonopolies die reeds lange tijd onaangetast zijn
gebleven, zijn aan het wankelen gebracht.

Verschillende EU-lidstaten hebben toegang tot internet aangemerkt als fundamenteel recht, en 
de Europese Commissie stemt ermee in dat digitale vrijheden een onderdeel vormen van de 
criteria van Kopenhagen. De EU dient in een mondiaal verbonden wereld te beschikken over 
een strategie om om te gaan met nieuwe technologieën in haar externe optreden. Er zijn 
verschillende gebieden in deze digitale wereld waar het van essentieel belang is dat de EU 
optreedt als mondiale speler en haar economische en politieke gewicht in de schaal legt. 
Hoewel overregulering eerder negatieve dan positieve gevolgen zou hebben voor het 
potentieel van het open internet, is het op sommige gebieden nodig de regels bij te werken om 
de revolutionaire impact van technologische ontwikkelingen te koppelen aan adequaat 
democratisch toezicht.

Deze toelichting is bedoeld als achtergrond bij het voorstel voor de eerste strategie voor 
digitale vrijheid in het buitenlandbeleid van de EU. Er werd een discussienota verdeeld onder 
de leden van het Europees Parlement en online geplaatst om verschillende belanghebbenden 
uit te nodigen door middel van crowd-sourcing een bijdrage te leveren. Dankzij de bijdrage 
van veel verschillende personen, ngo's, regeringen en bedrijven kon een omvattender ontwerp 
worden opgesteld. De rapporteur is iedereen die tijd en energie heeft geïnvesteerd in deze 
bijdragen dankbaar.

Veiligheid en vrijheid

Nieuwe technologieën stellen de manier waarop regeringen hun kerntaken vervullen op de 
proef. De verantwoordelijkheid voor defensie en veiligheid ligt bij de regering. Particuliere 
actoren spelen echter een steeds belangrijkere rol. Dit vereist nieuwe vormen van 
samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden. Gelet op het belang van de gedetailleerde 
uitwerking van het thema cyber- en digitale veiligheid, is het verslag van rapporteur Kelam 
(SEDE-commissie) toegespitst op veiligheid. In dit verslag wordt een EU-strategie 
vooropgesteld inzake mensenrechten, ontwikkeling, uitbreiding, internetgovernance, handel, 
cultuur en diplomatie.
Vrijheid en veiligheid hangen steeds samen en zijn niet onderling inwisselbaar. Het Europees 
Parlement dient ervoor te zorgen dat de twee niet tegen elkaar worden afgewogen, in het 
bijzonder met betrekking tot digitale en cyberkwesties. Rekening houdend met het 
gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid en de economische belangen van de EU, 
dienen we mondiaal een voortrekkersrol te spelen bij het verzekeren van zowel digitale 
veiligheid als digitale vrijheid.



PE491.252v02-00 12/15 PR\905131NL.doc

NL

Mensenrechten

Een snelle blik op bepaalde gebeurtenissen in de wereld leert dat de strijd voor de 
mensenrechten is verplaatst naar het internet. Gevangenissen worden steeds vaker bevolkt 
door dissidenten die worden geconfronteerd met hun eigen mededelingen via internet of 
mobiele telefoons, onderschept door de autoriteiten. Iran blijft bouwen aan een elektronisch 
gordijn, dat de Iraniërs uiteindelijk de toegang tot het wereldwijde web zal ontzeggen door de 
creatie van een "Halal internet". China ontzegt op een gelijkaardige manier haar burgers de 
toegang tot het open internet door middel van de "Great Firewall". Grootschalige censuur 
zorgt voor een schending van de rechten van de burgers en beperkt zakelijke kansen. Er 
liggen plannen op tafel om anoniem bloggen illegaal te maken in China. De regering van Ben 
Ali in Tunesië stond, en het Al Assad-regime in Syrië staat erom bekend op een 
gesofisticeerde manier technologieën te gebruiken tegen burgers. Momenteel worden er door 
de EU ad-hocsancties opgelegd aan het elektronisch leger van Syrië.

Algemeen genomen gaat de strijd om controle en macht die wordt gevoerd door autoritaire 
regimes steeds meer gepaard met een ICT-component. Hierdoor dient de bevordering en 
verdediging van de mensenrechten gepaard te gaan met het in staat stellen van mensen om 
massale censuur te omzeilen of cyberaanvallen door hun eigen regeringen te ontwijken. De 
opleiding van mensenrechtenverdedigers, journalisten en dissidenten verhoogt niet enkel hun 
online veiligheid, maar zorgt eveneens voor een bijkomend aantal gevoeligheden en een 
potentieel gevaarlijke afhankelijkheid van de accuraatheid en kwaliteit van de begeleiding. 
Deze verantwoordelijkheid mag niet onderschat worden en dient te worden weerspiegeld in 
de manieren waarop we mensen bijstaan om hun vrijheid en veiligheid online te verzekeren, 
alsook in de middelen die we hiervoor gebruiken. Voorvechters van de mensenrechten 
verdienen de steun van de EU en mogen alleszins niet het slachtoffer worden van middelen en 
technologieën die binnen de EU worden ontwikkeld en vanuit de EU worden uitgevoerd.

Handel en export

Naast ad-hocuitvoerbeperkingen en -handelssancties met betrekking tot intrusieve 
toezichtinstrumenten, vereist de digitale en mondiaal verbonden realiteit bewustzijn en 
verantwoordelijkheid binnen Europese bestuurskamers. Ook zijn er omvattende en 
permanente uitvoerbeperkingen nodig om de mogelijke negatieve gevolgen van 
gesofisticeerde en gerichte technologiesystemen te beperken. Er dient een algemeen verbod te 
gelden op de Europese markten voor technologieën, hulpmiddelen of diensten die specifiek 
zijn ontworpen om mensenrechten te schenden. Dergelijke systemen dienen te worden 
geclassificeerd als "wegwerpproducten", waarvan de impact niet verschilt van traditioneel 
verboden folterinstrumenten of (delen van) massavernietigingswapens.

Hoewel de recente uitvoerverboden van de EU voor bepaalde onderdelen van technologieën 
naar Syrië en Iran een belangrijke eerste stap betekenen, bestaat het risico dat ze dode letter 
blijven, waardoor de geloofwaardigheid van de EU in het gedrang zou komen, alsook de 
veiligheid van burgers die denken dat ze kunnen vertrouwen op de inspanningen en beloften 
van de EU. In plaats van de handhaving over te laten aan de verschillende lidstaten, dient de 
Europese Commissie de bevoegdheid te hebben en te beschikken over de middelen om toe te 
zien op de juiste toepassing van deze beperkingen. Er is nood aan transparantie en 
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verantwoording op dit gebied, net zoals we de kwaliteit van voedsel en geneesmiddelen, of 
conventionele wapens controleren. Hiervoor is nieuw beleid nodig, zoals vereisten inzake de 
bekendmaking van niet-financiële informatie en bijgewerkte normen voor verslaglegging.

Bovendien moet de Commissie bijstand verlenen aan bedrijven die eraan twijfelen of ze een 
uitvoervergunning dienen aan te vragen, met realtime-informatie over de wettigheid of de 
mogelijke schadelijke gevolgen van handelsovereenkomsten. Hetzelfde geldt voor EU-
bedrijven of bedrijven die in de EU gevestigd zijn die contractuele betrekkingen aangaan met 
regeringen van derde landen, ofwel om exploitatievergunningen te bekomen of te 
onderhandelen over standstillbepalingen, ofwel door publieke betrokkenheid bij zakelijke 
transacties of openbaar gebruik van hun netwerken en diensten te aanvaarden, waardoor deze 
bedrijven verplicht kunnen worden medeplichtig te zijn aan schendingen van de 
mensenrechten. Daarom dient de EU de sluiting van nieuwe vrijhandelsovereenkomsten 
afhankelijk te stellen van het behoud van het open internet, of te voorzien in ad hoc 
(openbare) politieke steun in noodsituatie.

Het veranderende mondiale machtsevenwicht en de opkomst van een mondiale economie 
bedreigen de waarden van de EU, aangezien bedrijven steeds meer actief zullen zijn in het 
buitenland, en vereisen gezamenlijke inspanningen van Europese beleidsmakers en actoren 
van het maatschappelijk middenveld.

Ontwikkeling

De EU dient ervoor te zorgen dat haar ontwikkelingsbeleid efficiënter en effectiever is door 
ICT's te omarmen. Ze kan de digitale kloof helpen overbruggen door ICT-basisinfrastructuur 
te bouwen en te installeren en door toegang tot kennis en informatie te bieden. De EU kan 
(online) onderwijs in afgelegen gebieden mogelijk maken door goedkope draadloos 
verbonden tablet-pc's te ontwikkelen en aan te bieden, waardoor ouders hun kinderen naar 
school kunnen laten gaan. In de eerste kritieke uren na natuurrampen of tijdens humanitaire 
crises moeten ad-hocnoodverbindingen voor telefoon en internet worden opgezet. ICT's zijn 
ook van essentieel belang voor effectief toezicht op verkiezingen (door burgers).

Ontwikkelingsprogramma's dienen bijgevolg op een gestructureerde manier de bescherming 
van digitale vrijheden te omvatten, met name door vroegtijdig kiemen te planten in 
samenlevingen die een conflict hebben doorstaan of waar politieke veranderingen aan de gang 
zijn. EU-regelgevers of regelgevingsdeskundigen dienen in contact te treden met hun 
tegenhangers. Het opnemen van grondrechten in nieuwe (media)regelgeving biedt een 
wezenlijke waarborg, en de opneming van bepalingen in de wetgeving die bijvoorbeeld 
encryptie buiten de wet stellen, zoals momenteel in Egypte het geval is, moet worden 
voorkomen. Dergelijke wetten kunnen ongewilde gevolgen hebben voor de mensenrechten 
waar nieuw (of voor het eerst) verkozen parlementen of regeringen zich niet noodzakelijk van 
bewust zijn.

Het internet, en met name sociale media, stellen regeringen eveneens in staat rechtstreekse 
democratie uit te oefenen, en maken steeds meer contacten tussen mensen in de hele wereld 
mogelijk. Open debatten kunnen extremisme in de kiem smoren en intercultureel contact en 
begrip verbeteren. Het Europees Parlement zou zich moeten verbinden tot het opnemen van 
nieuwe technologieën in het werk van de eigen delegaties bij andere parlementen overal ter 
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wereld, en houdt de voortgang en concrete maatregelen die genomen worden om een EU-
strategie inzake digitale vrijheid in externe betrekkingen uit te stippelen nauwlettend in het 
oog. De voorgestelde beoordeling in het kader van jaarverslagen moet zorgen voor 
verantwoording en continuïteit.

Geloofwaardigheid

De EU kan digitale vrijheden niet op een geloofwaardige manier bevorderen en beschermen 
in de wereld indien ze niet worden gevrijwaard binnen de Unie zelf. Hoewel beperkingen van 
de vrijheid op het internet soms formeel wettelijk zijn, hebben ze ook een algemenere impact 
op onze geloofwaardigheid en ons zedelijk aanzien in de wereld. Belangrijker nog is het feit 
dat dezelfde middelen en technologieën die onze regeringen en rechtshandhavingsorganen 
kunnen gebruiken om (rechtmatig) mobiel of internetverkeer te onderscheppen, een 
fundamenteel verschillende impact kunnen hebben op burgers in samenlevingen waar de 
rechtsstaat ontbreekt of waar er geen scheiding van machten is.

De Europese Commissie ontwikkelt momenteel een reeks richtsnoeren met betrekking tot de 
mensenrechten (en eveneens met betrekking tot de bredere sociale verantwoordelijkheid van 
bedrijven) voor de ICT-sector, op basis van de "Guiding Principles on Business and Human 
Rights" van de VN (de Ruggie-beginselen). Hoewel deze richtsnoeren niet bindend zullen zijn 
voor Europese bedrijven, kunnen ze een nuttig kader blijken te zijn voor ICT-bedrijven om 
mensenrechtenkwesties te mainstreamen en om effectbeoordelingen uit te voeren, zelfs in de 
O&O-fase of wanneer octrooiaanvragen worden ingediend. Deze richtsnoeren zullen 
eveneens bijdragen tot een gelijk speelveld op de interne markt van de EU.

Internetgovernance

Het internet wordt beheerd door middel van een benadering met meerdere belanghebbenden, 
die zich op een organische manier heeft ontwikkeld tot een netwerk van publieke en private 
spelers. Deze aanpak heeft de openheid van het internet gewaarborgd, wat de katalysator is 
voor veel maatschappelijke voordelen. De benadering met meerdere belanghebbenden kan 
enkel correct functioneren indien deze benadering inclusief is, zodat ook kleine 
ondernemingen, gebruikers en consumenten een plaats hebben aan de onderhandelingstafel.

Momenteel zijn er twee bedreigingen voor dit systeem van governance. Ontwikkelde landen 
stellen achter gesloten deuren wetgeving op waarbij enkel een klein aantal actoren uit de 
bedrijfswereld kunnen bijdragen aan de onderhandelingen. Ondertussen hebben de 
voorgestelde wetten een impact op de infrastructuur van het internet zelf. Coalities van 
opkomende economieën slaan, vaak onder de radar, de handen in elkaar om een globaal 
regelgevingskader voor het internet in te voeren, met inbegrip van toegenomen 
overheidscontrole en de totstandbrenging van een regelgevende instantie van de VN. Een 
nieuw tijdperk van mondiale internetpolitiek is aangebroken.

Hoewel de EU de meest significante markt ter wereld is, zijn de meeste internetbedrijven 
gevestigd in de VS, wat Europese burgers verplicht Amerikaanse gebruiksvoorwaarden te 
aanvaarden. Aangezien de meeste onlinediensten in de VS gevestigd zijn, vallen 
internetgebruikers in de hele wereld vaak onder Amerikaanse jurisdictie wanneer ze deze 
diensten gebruiken. Deze extraterritoriale impact van Amerikaanse wetten mag de 
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mogelijkheid van de EU om de fundamentele rechten van burgers te beschermen niet 
beperken. Beleidsmakers moeten begrijpen dat de parameters van het wetgeven in een 
mondiaal verbonden wereld steeds veranderen en dat traditionele concepten van gevestigde 
jurisdicties vaak niet overeenstemmen met onze mondiale digitale hemisfeer. Dit belet echter 
niet dat het mogelijk is efficiënte geschillenbeslechtingsmechanismen in te voeren of 
tegenstrijdige rechtsstelsels aan te pakken.

Strategie voor digitale vrijheid

Onze digitale vrijheden vormen essentiële rechten die onmisbaar zijn voor traditionele 
mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging. Ze zijn eveneens 
een noodzakelijke voorwaarde om te zorgen voor transparantie en verantwoording in het 
openbare leven. We zien allemaal de impact van schendingen van de mensenrechten die 
kunnen worden gedocumenteerd en gedeeld met behulp van mobiele telefoons. De EU dient 
het voortouw te nemen in de globale bevordering en bescherming van digitale vrijheden. De 
EU is niet enkel het grootste handelsblok in de wereld, maar is eveneens een gemeenschap 
van waarden, die eveneens de kern moeten vormen van al ons externe optreden.

Enkel door ons handels-, veiligheids- en buitenlands beleid te bundelen en door onze waarden 
en belangen op elkaar af te stemmen, kan de EU ten volle haar macht benutten en optreden als 
globale speler. Rekening houdend met de snelle ontwikkeling van technologie, is het van 
wezenlijk belang structurele samenwerking tussen politici, bedrijven en het maatschappelijk 
middenveld te bevorderen. Deze aan de gang zijnde evenwichtsoefening kan de beste 
bondgenoot blijken van het open mondiale internet, wat iedereen ten goede zou komen.


