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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii wolności cyfrowej w polityce zagranicznej UE
(2012/2094(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 5 lipca 2012 r. pt. 
„Promowanie, ochrona i korzystanie z praw człowieka w internecie”, w której podkreśla 
się znaczenie ochrony praw człowieka oraz swobodny przepływ informacji w internecie1,

– uwzględniając sprawozdania specjalnego sprawozdawcy ONZ Franka La Rue 
opublikowane dnia 16 maja 2011 r. (A/HRC/17/27) i 10 sierpnia 2011 r. (A/66/290) 
w sprawie propagowania i ochrony prawa do wolności poglądów i wolności wypowiedzi, 
w których zwraca się uwagę na zastosowanie międzynarodowych norm i standardów praw 
człowieka w zakresie wolności poglądów i wypowiedzi w internecie, który jest uznawany 
za środek komunikacji, 

– uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 28 marca 2008 r. (7/36) 
ustanawiającą mandat specjalnego sprawozdawcy w sprawie propagowania i ochrony 
prawa do wolności poglądów i wolności wypowiedzi,

– uwzględniając sprawozdanie ONZ z dnia 16 czerwca 2011 r. pt. „Wytyczne ONZ 
dotyczące biznesu i praw człowieka: wdrażanie dokumentu ramowego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych «Chronić, szanować i naprawiać»” (odzwierciedlające pracę 
specjalnego sprawozdawcy ONZ Johna Ruggiego), 

– uwzględniając ramy strategiczne w dziedzinie praw człowieka i demokracji, przyjęte 
przez Radę w dniu 25 czerwca 2012 r. 2, 

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. dotyczące specjalnego 
przedstawiciela UE ds. praw człowieka3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 czerwca 2012 r. pt. „Ochrona krytycznej 
infrastruktury teleinformatycznej – osiągnięcia i dalsze działania  na rzecz globalnego 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni”4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 kwietnia 2012 r. pt. „Konkurencyjny jednolity 
rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni”5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie oraz polityki Unii Europejskiej 
w tym zakresie, włącznie z konsekwencjami dla strategicznej polityki UE w dziedzinie 

                                               
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 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0250.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0237.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0140.
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praw człowieka1,

– uwzględniając budżet ogólny na 2012 r. z dnia 29 lutego 2012 r., a w szczególności apel 
o utworzenie globalnego funduszu na rzecz wolności internetu2, 

– uwzględniając komunikat komisarza do spraw agendy cyfrowej z dnia 12 grudnia 2011 r. 
w sprawie strategii na rzecz łączności;

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 grudnia 2011 r. pt. „Prawa człowieka i demokracja w centrum działań 
zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego podejścia” (COM(2011)0886)), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie otwartego internetu 
i neutralności sieci w Europie3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 października 2011 r. pt. „Odnowiona 
strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” 
(COM(2011)0681),

– uwzględniając rezolucję z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie skutecznej strategii europejskiej 
w zakresie surowców4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych UE 
na rzecz demokratyzacji5,

– uwzględniając wspólny komunikat wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
i polityki bezpieczeństwa oraz Komisji z dnia 25 maja 2011 r. pt. „Nowa koncepcja 
działań w obliczu zmian zachodzących w sąsiedztwie” (COM(2011)0303), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie kulturowego wymiaru 
działań zewnętrznych UE6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. pt. „Zarządzanie internetem:  
kolejne działania”8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie Internetu 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0126.
2 Dz.U. L 56 z 29.2.2012, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0511.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0364.
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0334.
6 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0239.
7 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 101–111.
8 Dz.U. C 236E z 12.8.2011, s. 33–40. 
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przedmiotów1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej 
poszanowania praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię 
Europejską2,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie drastycznych przypadków łamania praw 
człowieka, demokracji i praworządności, które budzą niepokój o wolność cyfrową,

– uwzględniając swoją rezolucję legislacyjną z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1334/2000 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli 
eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania3,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających 
w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 z dnia 
18 stycznia 2012 r. i wprowadzające ograniczenia dotyczące wywozu w odniesieniu do 
ICT i narzędzi monitorowania4, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 264/2012 z dnia 23 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 359/2011 dotyczące środków ograniczających 
skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją 
w Iranie i wprowadzające ograniczenia dotyczące wywozu w odniesieniu do ICT 
i narzędzi monitorowania5, 

– uwzględniając art. 3 i 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka, 

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz wszelkie inne właściwe 
międzynarodowe instrumenty w dziedzinie praw człowieka, w tym Międzynarodowy pakt 
praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych, 

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych, 

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz trwające negocjacje dotyczące 
przystąpienia UE do tej konwencji, 

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

                                               
1 Dz.U. C 236E z 12.8.2011, s. 24–32.
2 Dz.U. C 290E z 29.11.2006, s. 107–113.
3 P7_TA(2011)0406.
4 Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.
5 Dz.U. L 86 z 24.3.2012, s. 26.
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– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz opinię Komisji Handlu 
Międzynarodowego (A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że osiągnięcia technologiczne pozwalają jednostkom na całym świecie 
korzystać z nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i łączyć się 
z internetem, sprzyjając w ten sposób rewolucyjnym zmianom w społeczeństwach, 
funkcjonowaniu demokracji, zarządzaniu, gospodarce, biznesie, mediach, rozwoju 
i handlu;

B. mając na uwadze, że dostęp do internetu odgrywa zasadniczą rolę w kontekście dostępu 
do informacji, wolności wypowiedzi, wolności prasy, wolności zgromadzania się oraz 
rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego; 

C. mając na uwadze, że UE powinna chronić i promować prawa człowieka, zarówno 
w internecie, jak i poza nim;   

D. mając na uwadze, że włączenie, wspieranie e-umiejętności i wyeliminowanie przepaści 
cyfrowej odgrywają zasadniczą rolę w wykorzystaniu podstawowego potencjału internetu 
i ICT; 

E. mając na uwadze, że ICT są również wykorzystywane jako narzędzia do stosowania 
represji poprzez (masową) cenzurę, nadzór oraz lokalizowanie i śledzenie informacji 
i osób;

F. mając na uwadze, że kontekst, w jakim wykorzystywane są technologie, w dużym stopniu 
determinuje wpływ, jaki mogą wywierać jako siła napędowa zmian pozytywnych lub –
wręcz odwrotnie – represji; 

G. mając na uwadze, że internet rozkwitł i rozwinął się organicznie jako platforma 
o ogromnej wartości publicznej; 

H. mając na uwadze, że globalny i ponadgraniczny charakter internetu wymaga nowych form 
międzynarodowej współpracy i zarządzania z udziałem licznych zainteresowanych stron; 

I. mając na uwadze, że neutralność sieci jest podstawowym warunkiem otwartego internetu, 
zapewniając konkurencję i przejrzystość; 

J. mając na uwadze, że zarówno bezpieczeństwo cyfrowe, jak i wolność cyfrowa są ważne 
i jedno nie może zastąpić drugiego; 

K. mając na uwadze, że UE może tylko wtedy służyć za przykład w dziedzinie wolności 
cyfrowej, jeśli sama ją zapewnia; 

Prawa człowieka i rozwój

1. uznaje, że nieocenzurowany dostęp do internetu, telefonów komórkowych i ICT ma 
korzystny wpływ na prawa człowieka i podstawowe wolności poprzez rozszerzenie 
zakresu wolności wypowiedzi, dostępu do informacji, prawa do prywatności i wolności 
zgromadzania się na całym świecie;
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2. dostrzega ogromny wspomagający, twórczy i stymulujący potencjał internetu i ICT 
w kontekście globalnego rozwoju gospodarczego, społecznego, naukowego, kulturalnego 
i politycznego, który sam w sobie przyczynia się do postępu całej ludzkości; 

3. podkreśla, że represje i kontrola obywateli i przedsiębiorców obejmują w coraz większym 
stopniu element technologiczny poprzez blokowanie treści oraz monitorowanie 
i identyfikowanie obrońców praw człowieka, dziennikarzy, działaczy i dysydentów, jak 
również poprzez kryminalizację zgodnego z prawem wyrażania opinii w internecie oraz 
przyjmowanie restrykcyjnych przepisów w celu uzasadnienia takich działań; 

4. podkreśla, że propagowanie i ochrona wolności cyfrowej powinny stanowić element 
wszystkich działań zewnętrznych UE, jej systemu finansowania oraz polityki 
i instrumentów pomocy, jak również powinny być one corocznie poddawane przeglądowi 
w celu zapewnienia odpowiedzialności i ciągłości;

5. ponownie potwierdza fakt uznania przez Komisję nieograniczonego dostępu do internetu 
za jeden z kryteriów kopenhaskich; 

6. zachęca specjalnego przedstawiciela UE ds. praw człowieka, aby umieścił wolność 
cyfrową oraz strategię na rzecz łączności wśród swoich priorytetów;

7. podkreśla, że skuteczna polityka rozwojowa UE wymaga upowszechnienia ICT 
i wyeliminowania przepaści cyfrowej poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury 
technologicznej i ułatwienie dostępu do wiedzy i informacji;

8. jest zdania, że ICT mają kluczowe znaczenie dla przejrzystości i dobrego zarządzania, 
alfabetyzacji, edukacji, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, skutecznej obserwacji 
wyborów i usuwania skutków klęsk żywiołowych w obszarach odległych lub wśród 
społeczeństw wiejskich;

9. podkreśla, że programy UE na rzecz rozwoju i pomocy powinny uwzględniać wolność 
cyfrową, przede wszystkim w społeczeństwach znajdujących się w sytuacjach po 
konfliktach lub przechodzących polityczne przemiany;  jest zdania, że eksperci UE w 
dziedzinie uregulowań prawnych są istotnymi partnerami w zakresie szkolenia swoich 
odpowiedników i uwzględnienia podstawowych praw i zasad w nowych regulacjach 
i przepisach (dotyczących mediów); 

10. podkreśla, że cyfrowy zbiór dowodów i rozpowszechnianie obrazów ukazujących sytuacje 
łamania praw człowieka mogą się przyczynić do ogólnoświatowej walki z bezkarnością;  
jest zdania, że potrzebna jest pomoc, by dopuścić te materiały jako dowody 
w postępowaniach sądowych na mocy międzynarodowego prawa (karnego);

11. podkreśla potrzebę zagwarantowania, aby materiały ziem rzadkich wykorzystywane do 
produkcji ICT były uzyskiwane w warunkach poszanowania praw człowieka, praw 
pracowniczych i praw w zakresie ochrony środowiska; 

Handel

12. wyraża ubolewanie z powodu wykorzystywania technologii i usług wytworzonych w UE 
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w państwach trzecich w celach łamania praw człowieka poprzez cenzurę informacji, 
sprawowanie masowego nadzoru, monitorowanie, lokalizowanie i śledzenie obywateli 
i ich działań w sieciach telefonii (komórkowej) i internecie;

13. z zadowoleniem przyjmuje zakaz wywozu do Syrii i Iranu technologii i usług w celach 
stosowania represji;  jest zdania, że zakaz ten powinien stać się precedensem wśród 
strukturalnych środków ograniczających, takich jak ogólnounijny przepis dotyczący 
sprawowania pełnej kontroli („catch-all”) lub listy odnoszące się do poszczególnych 
państw stanowiące część ram regulacyjnych o podwójnym zastosowaniu;

14. podkreśla potrzebę zapewnienia bardziej rygorystycznych kontroli łańcucha dostaw 
i programów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie obrotu produktami 
(począwszy od sprzętu po urządzenia mobilne) i usługami, które mogą być 
wykorzystywane, by ograniczać prawa człowieka i wolność cyfrową; 

15. postrzega niektóre produkty i usługi służące do zagłuszania, nadzorowania, 
monitorowania i przechwytywania informacji za produkty „pojedynczego zastosowania”, 
których wywóz powinien podlegać uprzedniemu zatwierdzeniu; 

16. podkreśla potrzebę monitorowania unijnych sankcji w zakresie technologii na szczeblu 
Unii, tak aby zagwarantować, że państwa członkowskie jednakowo ich przestrzegają oraz 
że zachowana jest równość szans; 

17. jest zdania, że firmy powinny przeprowadzać ocenę skutków ICT dla praw człowieka, 
począwszy od etapu badań i rozwoju, oraz zagwarantować brak ich udziału 
w ewentualnych przypadkach łamania praw człowieka w państwach trzecich;

18. wzywa Komisję do dostarczania unijnym przedsiębiorstwom obszernych informacji 
i wskazówek w oparciu o zalecenia ONZ autorstwa Johna Ruggiego, tak aby zapewnić 
poszanowanie interesów gospodarczych i przestrzeganie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; 

19. podkreśla potrzebę uwzględnienia skutków procesu standaryzacji technologicznej dla ICT 
oraz produktów i usług telekomunikacyjnych w UE, skąd takie towary i usługi są 
wywożone do państw trzecich, gdzie pojęcia, takie jak „legalne przechwytywanie” mają 
inne implikacje, na przykład, gdy nie obowiązuje zasada praworządności;

20. uznaje, że internet stał się przestrzenią publiczną, jak również rynkiem, których 
nieodłącznymi elementami są swobodny przepływ informacji i dostęp do ICT;

21. wzywa do włączenia klauzul warunkowych w unijnych umowach o wolnym handlu, 
przewidujących przejrzyste środki zabezpieczające, chroniących nieograniczony dostęp 
do internetu oraz zapewniających swobodny przepływ informacji; 

22. wzywa UE do zakwestionowania i zminimalizowania eksterytorialnego wpływu 
ustawodawstw państw trzecich na obywateli i przedsiębiorstwa UE w internecie; 

23. uznaje ograniczony dostęp przedsiębiorstw i konsumentów UE do rynków (cyfrowych) za 
pośrednictwem internetu w wyniku stosowania masowej cenzury w państwach trzecich za 
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środki protekcjonistyczne i bariery handlowe; 

24. wzywa UE do podjęcia wszelkich starań, aby ograniczyć przepisy dotyczące internetu 
i ICT do minimum;

25. wzywa do włączenia technologii ukierunkowanych na stosowanie represji 
w porozumieniu z Wassenaar;

Zarządzanie internetem

26. jest zdania, że przejrzysty i oparty na współpracy proces decyzyjny jest konieczny, by 
zapewnić poszanowanie otwartego i demokratycznego charakteru internetu;   jest zdania, 
że UE powinna odgrywać wiodącą rolę w opracowaniu podstawowych zasad wolności 
cyfrowej, w tym mechanizmów rozstrzygania sporów, biorąc także pod uwagę sprzeczne 
jurysdykcje; 

27. jest zdania, że na chwilę obecną internet jest stosunkowo nieuregulowany i zarządzany 
poprzez zastosowanie podejścia wielopodmiotowego;   podkreśla, że UE musi dołożyć 
wszelkich starań, aby model wielostronny sprzyjał włączeniu oraz aby małe 
przedsiębiorstwa, podmioty społeczeństwa obywatelskiego i użytkownicy nie byli 
zdominowani przez garstkę dużych przedsiębiorstw i organów rządowych;

28. podkreśla znaczenie ogólnej strategii UE na rzecz zarządzania internetem, jak również 
zagadnień związanych z uregulowaniem obszaru telekomunikacji, zarządzanego na 
świecie przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, w którym każde państwo 
członkowskie UE ma jeden głos; 

29. wyraża zaniepokojenie propozycjami koalicji rządów i przedsiębiorców domagających się 
wprowadzenia nadzoru regulacyjnego oraz zwiększenia kontroli rządowej i prywatnej nad 
internetem i operacjami telekomunikacyjnymi;

30. przypomina, że internet, transmisja i przechowywanie danych oraz ICT są podstawowymi 
elementami krytycznej infrastruktury UE; 

31. wzywa Komisję do zaproponowania nowych ram regulacyjnych w zakresie handlu 
elektronicznego, jak również aktualizacji dyrektywy w sprawie egzekwowania praw 
własności intelektualnej, co zrównoważyłoby potrzebę reformy prawa autorskiego i jego 
ochrony z potrzebą ochrony praw podstawowych w internecie oraz zachowania otwartego 
internetu, jak również służyłoby jako podstawa przepisów dotyczących praw własności 
intelektualnej i zobowiązań w przyszłych umowach o wolnym handlu; 

Strategia wolności cyfrowej

32. uznaje konieczność ochrony praw człowieka w internecie i jest zdania, że ICT winny być 
włączone do wszystkich programów UE, by pogłębić wysiłki w tym zakresie;

33. wzywa Komisję i Radę do jednoznacznego uznania wolności cyfrowej jako prawa 
podstawowego oraz niezbędnego warunku wstępnego korzystania z powszechnych praw 
człowieka, takich jak wolność wypowiedzi, wolność zgromadzania się i dostępu do 



PE491.252v01-00 10/15 PR\905131PL.doc

PL

informacji oraz zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym; 

34. wzywa Komisję i Radę do wspierania, szkolenia i wzmacniania pozycji obrońców praw 
człowieka, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych dziennikarzy oraz 
zapewnienia im bezpieczeństwa i wolności w internecie, a także zdecydowanego 
podkreślania praw podstawowych do wolności wypowiedzi, wolności zgromadzania się 
i wolności stowarzyszania się w internecie; 

35. wzywa Komisję i Radę do modernizacji wewnętrznej bazy wiedzy na temat ICT; 

36. wzywa do udzielenia politycznego i dyplomatycznego wsparcia na rzecz wolności 
cyfrowej w krajach otrzymujących unijną pomoc poza programami pomocowymi; 

37. jest zdania, że rządy, które ograniczają wolność cyfrową powinny przestać kwalifikować 
się do pomocy UE, a te otrzymujące pomoc UE powinny być zobowiązane do stosowania 
ICT w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności; 

38. zachęca Radę i Komisję do uwzględnienia klauzul warunkowych w negocjacjach 
akcesyjnych, dialogach poświęconych prawom człowieka, negocjacjach handlowych oraz 
wszelkich formach kontaktu dotyczących praw człowieka, które przewidują konieczność 
poszanowania i ochrony nieograniczonego dostępu do internetu, wolności cyfrowej i praw 
człowieka w internecie; 

39. wzywa Komisję i Radę do wspierania i utrzymania wysokich standardów wolności 
cyfrowej w UE, w szczególności poprzez ujednolicenie zasady neutralności sieci w formie 
odpowiednich przepisów, tak aby wzmocnić swoją wiarygodność w zakresie promowania 
i obrony wolności cyfrowej na całym świecie; 

40. jest zdania, że tworzenie synergii między unijną polityką handlową, bezpieczeństwa i 
polityką zagraniczną oraz zharmonizowanie jej wartości i interesów są niezbędne, jeżeli 
Unia ma w pełni wykorzystać swoją siłę gospodarczą i działać na scenie 
międzynarodowej w obronie wolności cyfrowej; 

41. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i ESDZ.
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UZASADNIENIE

Wolność cyfrowa w działaniach zewnętrznych UE

Internet i nowe technologie odgrywają niezmiernie ważną rolę w życiu Europejczyków 
i obywateli na całym świecie. Technologie zmieniają społeczeństwa, funkcjonowanie naszych 
demokracji, gospodarkę, biznes, media, strategie rozwoju, koncepcje związane 
z bezpieczeństwem i obroną oraz kwestie praw człowieka w skali globalnej. Nie są z tego 
zadowoleni podmioty mające monopol na władzę i informacje, którym przez długi czas nikt 
nie zagrażał.

Niektóre państwa członkowskie UE uznały dostęp do internetu za prawo podstawowe, 
a Komisja Europejska jest zdania, że wolność cyfrowa wchodzi w skład kryteriów 
kopenhaskich. W globalnie powiązanym świecie UE powinna mieć strategię postępowania 
z nowymi technologiami w jej działaniach zewnętrznych. Istnieje kilka obszarów 
w cyfrowym świecie, w których istnieje potrzeba, aby UE działała jako światowy gracz, 
wykorzystując swoje znaczenie gospodarcze i polityczne. Choć przesadne uregulowanie 
raczej zaszkodziłoby potencjałowi otwartego internetu, niż go wspierało, w niektórych 
obszarach przepisy należy uaktualnić, tak aby rewolucyjnym skutkom rozwoju 
technologicznego towarzyszył odpowiedni nadzór demokratyczny.

W niniejszym uzasadnieniu wspiera się projekt pierwszej unijnej strategii wolności cyfrowej 
w jej działaniach zewnętrznych. Materiał do dyskusji został przekazany posłom do 
Parlamentu Europejskiego, a także zamieszczony w internecie, by zaprosić różne 
zainteresowane strony do wniesienia wkładu poprzez tzw. crowd-sourcing. Wkład wielu 
różnych ludzi, organizacji pozarządowych, organów rządowych i przedsiębiorstw sprawił, że 
ten pierwszy projekt stał się jeszcze bardziej kompleksowy. Sprawozdawczyni pragnie 
wyrazić swoją wdzięczność wobec wszystkich osób, które poświęciły czas i energię, by 
wnieść swój wkład.

Bezpieczeństwo i wolność

Nowe technologie podważają sposób, w jaki rządy realizują swoje podstawowe zadania. 
Kwestie związane z obroną i bezpieczeństwem ostatecznie spoczywają w rękach rządu;  
niemniej jednak władze w coraz większym stopniu polegają w tym zakresie na podmiotach 
prywatnych. To wymaga nowych form współpracy i podziału obowiązków. Biorąc pod uwagę 
znaczenie opracowania szczegółowych zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
i środowisku cyfrowym, w sprawozdaniu sporządzonym przez sprawozdawcę Tunne Kelama 
komisji SEDE skoncentrowano się na bezpieczeństwie. Przedstawiono w nim strategię 
w zakresie podejmowania wysiłków na rzecz praw człowieka, rozwoju, rozszerzenia, 
zarządzania internetem, handlu, kultury i dyplomacji przez UE.
Wolność i bezpieczeństwo potrzebują siebie nawzajem, a jedno nie może zastąpić drugiego. 
Parlament Europejski powinien dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do ich 
zrównoważenia, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie dotyczące przestrzeni cyfrowej 
i cybernetycznej. Mając na uwadze wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony UE, jak 
również jej interesy gospodarcze, powinniśmy stać się światowym liderem czuwającym nad 
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bezpieczeństwem cyfrowym i wolnością cyfrową.

Prawa człowieka

Szybki przegląd niektórych wydarzeń na świecie pokazuje, że walka o prawa człowieka 
przeniosła się do internetu. Więzienia są coraz bardziej zaludnione przez skompromitowanych 
przez władze dysydentów z powodu ich własnych wypowiedzi w internecie lub za 
pośrednictwem łączności mobilnej. Iran kontynuuje budowę elektronicznej kurtyny, która 
ostatecznie odetnie Irańczyków od globalnej sieci poprzez utworzenie „internetu 
halal”. Podobnie Chiny odcinają swoich obywateli od otwartego internetu, stosując skuteczną 
zaporę elektroniczną. Masowa cenzura narusza prawa obywatelskie i ogranicza możliwości 
biznesowe. Pojawiły się plany, by prowadzenie blogów przez anonimowych autorów 
w Chinach stało się nielegalne. Tunezyjski rząd Bena Alego był, a reżim Ala Assada w Syrii 
nadal jest dobrze znany z wyrafinowanego stosowania technologii przeciwko obywatelom. 
Syryjska armia elektroniczna jest obecnie przedmiotem doraźnych sankcji UE.

Ogólnie rzecz ujmując, walka autorytarnych reżimów o kontrolę i władzę w coraz większym 
stopniu obejmuje element ICT. Propagowanie i obrona praw człowieka polegają zatem na 
umożliwianiu obywatelom omijanie cenzury masowej lub unikanie ataków cybernetycznych 
ze strony własnych rządów. Podczas gdy szkolenie obrońców praw człowieka, dziennikarzy 
i dysydentów powinno poprawić ich bezpieczeństwo w internecie, przyczynia się ono do 
tworzenia również nowego zbioru delikatnych kwestii oraz potencjalnie niebezpiecznej 
zależności od dokładności i jakości wytycznych. Nie należy lekceważyć tej 
odpowiedzialności. Musi ona znaleźć odzwierciedlenie w sposobach i środkach, jakie 
możemy zastosować, by pomóc ludziom w zapewnianiu im wolności i bezpieczeństwa 
w internecie. Obrońcy praw człowieka zasługują na wsparcie UE i w żadnym wypadku nie 
powinni być atakowani za pośrednictwem narzędzi i technologii wytworzonych 
i wywiezionych z jej terytorium.

Handel i wywóz

Oprócz doraźnych ograniczeń wywozowych i sankcji handlowych w odniesieniu do 
inwazyjnych narzędzi monitorowania cyfrowa i globalnie połączona rzeczywistość wymaga 
podniesienia świadomości wśród zarządów europejskich przedsiębiorstw i przyjęcia przez nie 
odpowiedzialności. Wymaga ona również zastosowania kompleksowych i stałych ograniczeń 
wywozowych, aby ograniczyć szkodliwy potencjał zaawansowanych, ukierunkowanych 
systemów technologicznych. Technologie, narzędzia lub usługi wykonanie na zamówienie 
z myślą o łamaniu praw człowieka powinny być całkowicie niedozwolone na rynkach 
europejskich. Systemy te powinny być sklasyfikowane jako technologie „pojedynczego 
zastosowania” i pod względem skutków nie różnią się od tradycyjnie zakazanych narzędzi 
tortur lub (części) broni masowego rażenia.

Choć niedawne unijne zakazy wywozu niektórych elementów technologii do Syrii i Iranu 
stanowią pierwszy ważny krok w tym zakresie, istnieje ryzyko, że pozostaną tylko na 
papierze, zagrażając wiarygodności UE oraz bezpieczeństwu obywateli, którzy są przekonani, 
że mogą polegać na wysiłkach i obietnicach UE. Zamiast pozwalać decydować 
o egzekwowaniu przepisów poszczególnym państwom członkowskim, Komisja Europejska 
powinna posiadać uprawnienia i narzędzia pozwalające monitorować właściwe wdrażanie 



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

PL

tych ograniczeń. Przejrzystość i odpowiedzialność są potrzebne w tej dziedzinie, podobnie jak 
w przypadku weryfikacji jakości żywności, lekarstw czy też broni konwencjonalnej. Do tego 
potrzebna jest nowa polityka, np. wprowadzenie wymogów ujawniania informacji 
niefinansowych i zaktualizowanych standardów sprawozdawczości.

Dodatkowo Komisja Europejska powinna pomóc przedsiębiorstwom, gdy te mają 
wątpliwości, czy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz, poprzez dostarczanie 
bieżących informacji o legalności lub potencjalnie szkodliwych skutkach umów handlowych. 
To samo dotyczy spółek (z siedzibą w) UE, które zawierają stosunki umowne z rządami 
państw trzecich, aby uzyskać licencje na prowadzenie działalności, wynegocjować klauzule 
zawieszające lub akceptując udział publiczny w prowadzeniu działalności gospodarczej bądź 
publiczne wykorzystanie ich sieci i usług, a rządy te mogłyby zmuszać przedmiotowe 
przedsiębiorstwa do współudziału w łamaniu praw człowieka. Dlatego UE powinna sprawić, 
aby zawieranie nowych umów o wolnym handlu zależało od ochrony otwartego internetu, lub 
udzielać doraźnego (publicznego) politycznego wsparcia w nagłych sytuacjach.

Zmieniająca się równowaga światowych mocarstw i powstanie gospodarki globalnej będzie 
wiązać się z wyzwaniami dla wartości UE, gdy liczba przedsiębiorstw działających za granicą 
będzie rosła oraz będzie wymagać wspólnych wysiłków europejskich decydentów 
i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

Rozwój

UE powinna uczynić swoją politykę rozwojową bardziej efektywną i skuteczną poprzez 
uwzględnienie w niej ICT. Unia może pomóc wyeliminować przepaść cyfrową  poprzez 
budowę i montaż podstawowej infrastruktury ICT oraz zapewnienie dostępu do wiedzy 
i informacji. Może też umożliwić kształcenie (za pośrednictwem internetu) na obszarach 
oddalonych poprzez tworzenie i udostępnianie tanich połączonych bezprzewodowo tabletów, 
dzięki czemu rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do szkoły. Należy uruchomić doraźne 
alarmowe połączenia telefoniczne i internetowe w pierwszych krytycznych godzinach po 
wystąpieniu klęsk żywiołowych lub podczas kryzysu humanitarnego. ICT odgrywają również 
kluczową rolę w skutecznej (obywatelskiej) obserwacji wyborów.

Programy na rzecz rozwoju powinny zatem strukturalnie uwzględniać ochronę wolności 
cyfrowej, w szczególności poprzez zakorzenienie jej w miejscach wychodzących z konfliktów 
lub przechodzących przemiany polityczne. Organy regulacyjne lub eksperci ds. uregulowań 
prawnych UE powinni współpracować ze swoimi odpowiednikami. Uwzględnienie zasad 
odnoszących się do praw podstawowych w nowych przepisach (dotyczących mediów) jest 
niezbędnym środkiem ochronnym i powinno zapobiec włączaniu do ustawodawstw 
przepisów, które przykładowo uznają szyfrowanie za niezgodne z prawem, tak jak ma to 
obecnie miejsce w Egipcie. Takie przepisy mogą mieć niezamierzone skutki dla praw 
człowieka, czego nowo wybrane lub (po raz pierwszy) wybrane parlamenty lub rządy 
niekoniecznie mogą być świadome.

Internet, a zwłaszcza media społecznościowe, również pozwalają rządom angażować się 
w bezpośrednią dyplomację oraz umożliwiają bliższe kontakty międzyludzkie na całym 
świecie. Otwarte dyskusje na temat poglądów mogą przyczynić się do odrzucenia 
ekstremizmu oraz poprawy międzykulturowego zaangażowania i zrozumienia. Parlament 
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Europejski powinien zobowiązać się do włączenia nowych technologii w pracę swoich 
delegacji z innymi parlamentami na świecie oraz będzie bacznie obserwować postępy 
i konkretne środki podejmowane w celu opracowania unijnej strategii wolności cyfrowej w jej 
stosunkach zewnętrznych. Proponowana ocena w rocznych sprawozdaniach powinna 
zapewnić odpowiedzialność i ciągłość.

Wiarygodność 

UE nie może wiarygodnie propagować i chronić wolności cyfrowej na arenie 
międzynarodowej, jeżeli nie jest ona chroniona na jej terytorium. Choć ograniczenia wolności 
w internecie są niekiedy formalnie zgodne z prawem, mają też ogromny wpływ na naszą 
wiarygodność i autorytet moralny na świecie. Kwestią niecierpiącą zwłoki jest to, że te same 
narzędzia i technologie, które nasze rządy i agencje odpowiedzialne za egzekwowanie prawa 
mogą (zgodnie z prawem) stosować, by przechwycić transmisję danych w komunikacji 
mobilnej lub w internecie, mogą mieć zasadniczo odmienny wpływ na obywateli 
w społeczeństwach, w których nie obowiązuje zasada praworządności lub nie istnieje podział 
kompetencji.

Komisja Europejska pracuje obecnie nad zbiorem wskazówek w zakresie praw człowieka 
(a także rozszerzonej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw) dla sektora ICT na 
podstawie wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka (zasady Johna Ruggiego). 
Wprawdzie wskazówki te nie będą prawnie wiążące dla europejskich przedsiębiorstw, ale 
mogą służyć za przydatne ramy dla firm z sektora ICT w zakresie rozpowszechniania 
zagadnień związanych z prawami człowieka oraz przeprowadzania ocen skutków, nawet na 
etapie badań i rozwoju lub wnioskowania o wydanie patentów. Wskazówki te przyczynią się 
również do zapewnienia równych szans na rynku wewnętrznym UE.

Zarządzanie internetem

Zarządzanie internetem odbywa się poprzez stosowanie tzw. podejścia wielostronnego, które 
organicznie przekształciło się w sieć podmiotów publicznych i prywatnych. Takie podejście 
przyczyniło się do zapewnienia otwartości internetu, który pełni rolę katalizatora licznych 
korzyści społecznych. Model wielostronny może funkcjonować prawidłowo tylko wtedy, gdy 
ma charakter włączający, tak aby liczyło się też zdanie małych przedsiębiorstw, 
użytkowników i konsumentów.

Aktualnie istnieją dwa zagrożenia dla tego systemu zarządzania. Kraje rozwinięte prowadzą 
prace nad przepisami za zamkniętymi drzwiami, co sprawia, że tylko nieliczne 
przedsiębiorstwa mają coś do powiedzenia w tym procesie. Tymczasem proponowane 
przepisy dotykają samej infrastruktury internetu. Znacznie poniżej pola widzenia koalicje 
gospodarek wschodzących łączą siły, by wprowadzić ogólne ramy regulacyjne dla internetu, 
w tym zwiększoną kontrolę państwa oraz ustanowienie organu regulacyjnego ONZ. Nastąpiła 
nowa era w globalnej polityce internetowej.

Podczas gdy UE jest najważniejszym rynkiem na świecie, większość firm internetowych ma 
siedzibę w Stanach Zjednoczonych, co sprawia, że obywatele Europy muszą akceptować 
amerykańskie warunki użytkowania. Ponieważ większość usług internetowych pochodzi 
ze Stanów Zjednoczonych, często zdarza się, że w wyniku korzystania z tych usług 
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użytkownicy internetu na całym świecie są objęci amerykańską jurysdykcją. Ten 
eksterytorialny wpływ amerykańskich przepisów nie powinien ograniczać zdolności UE do 
obrony podstawowych praw obywateli. Decydenci muszą zrozumieć, że w globalnie 
połączonym świecie warunki stanowienia prawa stale się zmieniają, a tradycyjne pojęcia 
utworzonych jurysdykcji często nie odpowiadają naszej globalnej półkuli cyfrowej. To jednak 
nie wyklucza możliwości stosowania skutecznych mechanizmów rozstrzygania sporów lub 
działań w zakresie sprzecznych jurysdykcji.

Strategia wolności cyfrowej

Nasza wolność cyfrowa jest prawem podstawowym i stanowi nieodłączny element 
tradycyjnych praw człowieka, takich jak wolność wypowiedzi i wolność zgromadzania się, 
a także jest niezbędna, by zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność w życiu publicznym. 
Wszyscy widzimy skutki naruszeń praw człowieka, które można dokumentować i udostępniać 
za pomocą telefonów komórkowych. UE powinna odgrywać główną rolę w propagowaniu 
i ochronie wolności cyfrowej na świecie. Poza tym, że UE tworzy największy na świecie blok 
handlowy, jest ona również wspólnotą wartości, które powinny leżeć u podstaw wszystkich 
naszych działań zewnętrznych.

Tylko poprzez tworzenie synergii między naszą polityką handlową, bezpieczeństwa i polityką 
zagraniczną oraz zharmonizowanie naszych wartości i interesów Unia może w pełni 
wykorzystać swoje znaczenie gospodarcze i stać się graczem na skalę światową. Ponieważ 
technologia rozwija się tak szybko, należy wspierać współpracę strukturalną między 
politykami, biznesem i społeczeństwem obywatelskim. Ta ciągła równowaga może najlepiej 
służyć otwartemu globalnemu internetowi z korzyścią dla wszystkich.


