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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o strategiji digitalne svobode v zunanji politiki EU
(2012/2094(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za človekove pravice z dne 5. julija 2012 o 
spodbujanju, varstvu in uživanju človekovih pravic na internetu, ki priznava pomen 
varstva človekovih pravic in prost pretok informacij na internetu1,

– ob upoštevanju poročil posebnega poročevalca ZN Franka La Rueja z dne 16. maja 2011 
(A/HRC/17/27) in 10. avgusta 2011 (A/66/290) o spodbujanju in varovanju pravice do 
svobode mnenja in izražanja, v katerih poudarja veljavnost mednarodnih meril in 
standardov na področju človekovih pravic, ki se nanašajo na pravico do svobode mnenja 
in izražanja, za internet kot komunikacijski medij, 

– ob upoštevanju resolucije Sveta ZN za človekove pravice z dne 28. marca 2008 (7/36), ki 
določa mandat posebnega poročevalca za spodbujanje in varovanje pravice do svobode 
mnenja in izražanja,

– ob upoštevanju poročila ZN z dne 16. junija 2011 o vodilnih načelih o podjetništvu in 
človekovih pravicah: izvajanje okvira ZN za varovanje, spoštovanje in pomoč (v katerem 
se odraža delo posebnega predstavnika ZN Johna Ruggieja), 

– ob upoštevanju strateškega okvira za človekove pravice in demokracijo, ki ga je sprejel 
Svet 25. junija 20122, 

– ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 13. junija 2012 o posebnem predstavniku 
EU za človekove pravice3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2012 o zaščiti kritične informacijske 
infrastrukture – dosežki in naslednji koraki: h globalni kibernetski varnosti4,

– ob upoštevanju svoje resulucije z dne 20. aprila 2012 o konkurenčnem enotnem 
digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2012 o letnem poročilu o človekovih 
pravicah v svetu in politiki Evropske unije na tem področju, vključno s posledicami za 
strateško politiko EU o človekovih pravicah6,

– ob upoštevanju splošnega proračuna za leto 2012 z dne 29. februarja 2012, zlasti poziva 

                                               
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 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0250.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0237.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0140.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0126.
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za ustanovitev Sklada Evropske unije za vsesplošno svobodo interneta1, 

– ob upoštevanju sporočila komisarke za digitalno agendo z dne 12. decembra 2011 o 
strategiji stalne povezanosti,

– ob upoštevanju skupnega sporočila visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter Evropske komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 12. 
decembra 2011 o človekovih pravicah in demokraciji v središču zunanjega delovanja – za 
učinkovitejši pristop (COM(2011)0886), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. novembra 2011 o odprtem internetu in 
nevtralnosti omrežja v Evropi2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 25. oktobra 2011 o obnovljeni strategiji EU za 
družbeno odgovornost podjetij za obdobje 2011-2014 (COM(2011)0681),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. julija 2011 o učinkoviti strategiji o surovinah za 
Evropo3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid 
demokratizaciji4,

– ob upoštevanju skupnega sporočila visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko ter Komisije z dne 25. maja 2011 o novem odzivu na spremembe v 
sosedstvu (COM(2011)0303), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o kulturnih razsežnostih zunanjega 
delovanja EU5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2010 o družbeni odgovornosti 
gospodarskih družb v mednarodnih trgovinskih sporazumih6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o upravljanju interneta: naslednji 
koraki7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o internetu stvari8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. februarja 2006 o klavzuli o človekovih pravicah 
in demokraciji v sporazumih Evropske unije9,

– ob upoštevanju svojih resolucij o nujnih primerih kršitev človekovih pravic, 

                                               
1 UL L 56, 29.2.2012, str. 1.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0511.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0364.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0334.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0239.
6 UL C 99E, 3.4.2012, str. 101-111.
7 UL C 236E, 12.08.11, str. 33-40. 
8 UL C 236E, 12.08.11, str. 24-32.
9 UL C 290E, 29.11.06, str. 107-113.
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demokratičnih načel in načel pravne države, ki vzbujajo skrb glede digitalne svobode,

– ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne 27. septembra 2011 o predlogu uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1334/2000 o vzpostavitvi 
režima Skupnosti za nadzor izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 z dne 18. januarja 2012 o omejevalnih 
ukrepih glede na razmere v Siriji in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 442/2011, ki uvaja 
izvozne omejitve za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter orodja za nadzor2, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 264/2012 z dne 23. marca 2012 o spremembi 
Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in 
organom zaradi razmer v Iranu, ki izvaja izvozne omejitve za informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo ter orodja za nadzor3, 

– ob upoštevanju členov 3 in 21 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o človekovih pravicah, 

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in vseh ustreznih mednarodnih 
instrumentov o človekovih pravicah, vključno z Mednarodnim paktom o državljanskih in 
političnih pravicah ter Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah,  

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, 

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in tekočih pogajanjih o 
pristopu EU k tej konvenciji, 

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve in mnenja Odbora za mednarodno 
trgovino (A7-0000/2012),

A. ker tehnološki napredek omogoča, da posamezniki po vsem svetu uporabljajo novo 
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter imajo povezavo z internetom, in tako 
spodbuja korenite spremembe v družbi, delovanju demokracije, upravljanju, 
gospodarstvu, podjetništvu, medijih, razvoju in trgovini;

B. ker je dostop do interneta bistven za dostopanje do informacij, svobodno izražanje, 
svobodo tiska in svobodo zbiranja ter gospodarski, družbeni, politični in kulturni razvoj; 

                                               
1 P7_TA(2011)0406.
2 UL L 16, 19.01.12, str. 1.
3 UL L 86, 24.3.2012, str. 26.
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C. ker mora EU varovati in spodbujati človekove pravice, tudi na spletu in zunaj njega; 

D. ker so vključenost, spodbujanje digitalne pismenosti in premostitev digitalnih vrzeli 
osrednjega pomena za izkoriščanje močnega potenciala interneta ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije za krepitev samozavesti posameznikov; 

E. ker se informacijska in komunikacijska tehnologija uporablja tudi za represijo prek 
(masovne) cenzure, nadzora ter iskanja in sledenja informacij o posameznikih;

F. ker okvir, v katerem se tehnologije uporabljajo, v veliki meri vpliva na to, ali ta 
tehnologija spodbuja pozitivni razvoj ali pa je sredstvo represije; 

G. ker se je internet uveljavil in se postopoma razvil v platformo z velikim javnim pomenom; 

H. ker globalna in brezmejna narava interneta zahteva nove oblike mednarodnega 
sodelovanja in upravljanja, pri katerih sodeluje več zainteresiranih strani; 

I. ker je nevtralnost omrežja bistveno načelo odprtega interneta, saj zagotavlja 
konkurenčnost in preglednost; 

J. ker sta digitalna varnost in digitalna svoboda bistveni in druga druge ne moreta 
nadomestiti; 

K. ker je lahko EU vzor na področju digitalnih svoboščin le, če se te svoboščine zagotavljajo 
znotraj njenih meja; 

Človekove pravice in razvoj

1. priznava, da je necenzuriran dostop do interneta, mobilnih telefonov ter informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij vplival na človekove pravice in temeljne svoboščine, s 
širitvijo področja svobode govora, dostopa do informacij, pravice do zasebnosti in 
svobode zbiranja po svetu;

2. priznava, da imata internet ter informacijska in komunikacijska tehnologija velik potencial 
za omogočanje, ustvarjanje in spodbujanje svetovnega ekonomskega, družbenega, 
znastvenega, kulturnega in političnega razvoja, ter tako prispevata k splošnemu 
človeškemu napredku; 

3. poudarja, da se za represijo ter nadzor državljanov in podjetij vedno pogosteje uporablja 
tehnologija za blokiranje vsebin, spremljanje in identifikacijo zagovornikov človekovih 
pravic, novinarjev, aktivistov in disidentov ter za inkriminacijo legitimnega izražanja na 
spletu in za sprejemanje restriktivne zakonodaje, ki upravičuje takšne ukrepe; 

4. poudarja, da bi morali spodbujanje in varovanje digitalnih svoboščin vključiti v vse 
zunanje ukrepe EU, politiko in instrumente financiranja in pomoči, ter ju letno preverjati, 
da bi zagotovili odgovornost in stalnost;

5. ponovno poudarja priznanje Komisije glede neomejenega dostopa do interneta v okviru 
kopenhagenskih meril; 
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6. spodbuja posebnega predstavnika EU za človekove pravice, da digitalne svoboščine in 
strategijo stalne povezanosti vključi med svoje osrednje prednostne naloge;

7. poudarja, da je treba za učinkovite razvojne politike EU vanjo vključiti informacijske in 
komunikacijske tehnologije in premostiti digitalno vrzel, in sicer z zagotavljanjem 
osnovne tehnološke infrastrukture in poenostavitvijo dostopa do znanja in informacij;

8. meni, da informacijska in komunikacijska tehnologija omogoča preglednost, dobro 
upravljanje, pismenost, izobrazbo, spolno in reproduktivno zdravstveno varstvo, 
učinkovito spremljanje volitev in pomoč pri nesrečah na oddaljenih območjih ali v 
podeželskih skupnostih;

9. poudarja, da bi morali razvojni programi in programi pomoči EU vključevati digitalno 
svobodo, zlasti v skupnostih v pokonfliktnem ali političnem prehodu; meni, da so 
strokovnjaki EU za oblikovanje predpisov bistveni sogovorniki za usposabljanje drugih 
tovrstnih strokovnjakov in vključevanje temeljnih pravic in načel v nove predpise in 
zakonodajo (na področju medijev); 

10. poudarja, da lahko digitalno zbiranje dokazov in razširjanje slik kršitev človekovih pravic 
prispevata k svetovnemu boju proti nekaznovanju; meni, da je potrebna pomoč pri 
zagotavljanju sprejemljivosti gradiva kot dokaz v sodnih psotopkih v okviru 
mednarodnega (kazenskega) prava;

11. poudarja, da se redke zemlje, ki se uporabljajo pri proizvodnji  na področju informacijske 
in komunikacisjke tehnologije, pridobivajo v pogojih, v katerih se spoštuje človekove, 
delavske in okoljske pravice; 

Trgovina

12. obžaluje, da se tehnologija in storitve iz EU v tretjih državah uporabljajo za namene, ki 
kršijo človekove pravice, in sicer za cenzuriranje informacij, množični nadzor, 
spremljanje, iskanje ter sledenje državljanv in njihove uporabe (mobilnih) telefonskih 
omrežij in interneta;

13. pozdravlja prepoved izvoza tehnologij in storitev, uporabljenih za represijo, v Sirijo in 
Iran; meni, da bi morala biti ta prepoved vzorčni primer za strukturne omejevalnie ukrepe, 
kot so skupna določba po vsej EU ali seznami za posamezne države v regulativnem okviru 
z dvojno rabo;

14. poudarja, da je treba strožje nadzirati dobavno verigo in sheme odgovornosti podjetij pri 
trgovanju z izdelki (od opreme do mobilnih naprav) in storitvami, ki jih je mogoče 
uporabiti za omejevanje človekovih pravic in digitalne svobode; 

15. ocenjuje, da so nekateri tehnološki proizvodi in storitve za motenje, nadzor, spremljanje in 
prestrezanje namenjeni izključno za „enojno rabo“ in bi morali njihov izvoz predhodno 
odobriti; 

16. poudarja, da je treba sankcije EU glede tehnologij spremljati na ravni Unije in tako 
zagotoviti, da jih vse države članice enako spoštujejo in se ohranijo enaki konkurenčni 
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pogoji; 

17. meni, da bi morala podjetja izvajati ocene učinka informacijske in komunikacijske 
tehnologije na človekove pravice, in sicer že v fazi raziskav in razvoja, in ne bi smela 
sodelovati pri morebitnih kršitvah človekovih pravic v tretjih državah;

18. poziva Komisijo, naj podjetjem v EU zagotovi širok nabor informacij in oblikuje 
smernice, ki temeljijo na načeli ZN, ki jih je vpeljal John Ruggie, in tako omogoči 
skladnost interesov podjetij in družbene odgovornosti gospodarskih družb; 

19. poudarja, da je treba upoštevati učinek določanja tehnoloških standardov za informacijsko 
in komunikacijsko tehnologijo ter telekomunikacijske proizvode in storitve v EU v 
primerih, ko se to blago in storitve izvažajo v tretje države, v katerih imajo koncepti, kot 
je „zakonito prestrezanje”, drugačen pomen, na primer države, kjer ne veljajo načela 
pravne države;

20. se zaveda, da je internet postal javni prostor in trg, za katera sta prost pretok informacij in 
dostop do informacijske in komunikacijske tehnologije nenadomestljiva;

21. poziva, naj EU v prihodnje sporazume o prosti trgovini vključi klavzule o pogojenosti, s 
katerimi se določijo pregledni zaščitni ukrepi, ohrani neomejen dostop do interneta in 
zagotavi prost pretok informacij; 

22. poziva EU, naj ukrepa proti čezmejnemu učinku zakonodaje tretjih držav na državljane 
EU in podjetja iz EU na spletu in ga čimbolj zmanjša; 

23. meni, da gre pri omejenem dostopu za podjetja iz EU in potrošnike na spletu do 
(digitalnih) trgov zaradi množične cenzure v tretjih državah za protekcionistične ukrepe in 
trgovinske ovire; 

24. poziva EU, naj si prizadeva za čim manjšo regulacijo interneta ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije;

25. poziva, naj se v Wassenaarski sporazum vključi tehnologija, ki je namenjena izključno 
represiji;

Upravljanje interneta

26. meni, da je za spoštovanje odprte in participativne narave interneta bistveno sprejemanje 
odločitev, ki je pregledno in temelji na sodelovanju; meni, da bi morala imeti EU vodilno 
vlogo pri oblikovanju temeljnih pravil na področju digitalne svobode, vključno z 
mehanizmi reševanja sporov, pri čemer bi bilo treba upoštevati navzkrižja sodnih 
pristojnosti; 

27. meni, da je internet zaenkrat razmeroma nereguliran in se upravlja na podlagi pristopa 
vključevanja več zainteresiranih strani; poudarja, da mora EU zagotoviti vključujoč model 
z več zainteresiranimi stranmi, v katerem velika podjetja in vladni akterji ne smejo 
prevladati nad majhnimi podjetji ter akterji civilne družbe in uporabniki;

28. poudarja pomen skupne strategije EU za upravljanje interneta, pa tudi za reševanje 
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vprašanj, povezanih z regulacijo telekomunikacij, ki jih na mednarodni ravni ureja 
Mednarodna telekomunikacijska zveza, v kateri ima vsaka država članica en glas; 

29. je zaskrbljen zaradi predlogov koalicij vlad in podjetij, s katerimi si prizadevajo uvesti 
regulativni nadzor ter povečati vladni in zasebni nadzor nad internetom in 
telekomunikacijami;

30. opozarja, da so internet, podatkovne povezave, shranjevanje podatkov ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije bistveni deli kritične infrastrukture EU; 

31. poziva Komisijo, naj predlaga nov regulativni okvir za e-poslovanje in posodobi direktivo 
o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, s čimer bi se potreba po reformi in varstvu 
avtorskih pravic uravnotežila s potrebo po varstvu temeljnih pravic na spletu ter ohranilo 
odprti internet in služilo kot osnova za pravice intelektualne lastnine in obveznosti za 
prihodnje prostotrgovinske sporazume; 

Strategija digitalne svobode

32. se zaveda, da je treba človekove pravice spoštovati tudi na spletu, in meni, da bi bilo treba 
za napredek pri teh prizadevanjih v vse programe EU vključiti informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo;

33. poziva Komisijo in Svet, naj digitalno svobodo enoglasno priznata kot temeljno pravico in 
nujen pogoj za uživanje splošnih človekovih pravic, kot so svoboda izražanja, svoboda 
zbiranja in dostop do informacij ter za zagotavljanje preglednosti in odgovornosti v 
javnem življenju; 

34. poziva Komisijo in Svet, naj podpreta, usposobita in spodbujata zagovornike človekovih 
pravic, aktiviste civilne družbe in neodvisne novinarje, zagotovita njihovo varnost in 
svobodo na spletu ter se zavzemata za temeljne pravice do svobodnega izražanja ter 
svobode zbiranja in združevanja na spletu; 

35. poziva Komisijo in Svet, naj nadgradita svojo notranjo bazo znanja na področju 
informacijske in komunikacijske tehnologije; 

36. poziva k politični in diplomatski podpori digitalni svobodi v državah prejemnicah pomoči 
EU poleg programov pomoči; 

37. meni, da vlade, ki omejujejo digitalno svobodo, ne bi smele biti upravičene do pomoči 
EU, tiste, ki tovrstno pomoč že prejemajo, pa bi morale informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo uporabljati za povečevanje preglednosti in odgovornosti; 

38. odločno poziva Svet in Komisijo, naj v pristopna pogajanja, dialoge o človekovih 
pravicah, trgovinska pogajanja in pri vseh stikih, ki se nanašajo človekove pravice, 
vključita klavzule o pogojenosti, ki določajo, da je treba spoštovati in ohranjati neomejen 
dostop do interneta, digitalno svobodo in človekove pravice na spletu; 

39. poziva Komisijo in Svet, naj spodbujata in ohranjata visoke standarde za digitalno 
svobodo v EU, zlasti s kodifikacijo načela nevtralnosti omrežja v ustreznih predpisih, in 
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tako okrepita svojo verodostojnost pri spodbujanju in zaščiti digitalne svobode po svetu in 
zavzemanju zanjo; 

40. meni, da sta združevanje trgovinskih, varnostnih in zunanjih politik EU ter usklajevanje 
vrednot in interesov nujna, če želi Unija v celoti uporabiti svojo gospodarsko moč in pri 
zavzemanju za digitalno svobodo delovati kot globalni akter;

41. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter Evropski 
službi za zunanje delovanje.
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OBRAZLOŽITEV

Digitalna svoboda in zunanje delovanje EU

Internet in nove tehnologije imajo izjemno pomembno vlogo v življenju Evropejcev in 
državljanov drugod po svetu. Po vsem svetu tehnologije spreminjajo družbo, delovanje naših 
demokracij, gospodarstev, podjetij, medijev, razvojnih strategij, varnostnih in obrambnih 
vprašanj ter vprašanj na področju človekovih pravic. Informacijski monopoli in monopoli 
moči, ki so bili dolgo časa neizzvani, so vznemirjeni.

Številne države članice EU so dostop do interneta priznale kot temeljno pravico, Evropska 
komisija pa se strinja, da so digitalne svoboščine del kopenhagenskih meril. V globalno 
povezanem svetu bi morala imeti EU strategijo za obravnavanje nove tehnologije pri svojih 
zunanjih ukrepih. Na mnogih področjih v tem digitalnem svetu je bistveno, da EU nastopa kot 
globalni akter in tako bolje uporabi svojo gospodarsko in politično moč. Čeprav pretirana 
regulacija potencialu odprtega interneta bolj škodi kot koristi, je treba na nekaterih področjih 
pravila posodobiti tako, da se korenit vpliv tehnološkega napredka uskladi s primernim 
demokratičnim nadzorom.

Ta obrazložitev podpira osnutek prve strategije EU za digitalno svobodo pri zunanjih ukrepih.  
Poslanci Evropskega parlamenta so prejeli dokument za razspravo, ki je bil tudi objavljen na 
spletu kot vabilo različnim zainteresiranim stranem, da preko črpanja podatkov iz množic 
prispevajo svoja mnenja. Mnogi ljudje, nevladne organizacije, vlade in podjetja so s svojimi 
preispevski pomagali pripraviti izčrpnejši prvi osnutek. Poročevalka je hvaležna vsem, ki so 
temi namenili čas in energijo.

Varnost in svoboda

Nova tehnologija postavlja način, s katerim vlade izvajajo svoje temeljne naloge, pred 
preizkušnjo. O obrambi in varnosti na koncu sicer odločajo vlade, vendar se pri tem vse bolj 
opirajo na zasebne akterje. To zahteva nove oblike sodelovanja in delitev odgovornosti. 
Poročevalec Tunne Kelam je v poročilu odbora SEDE posebno pozornost namenil varnosti, 
saj je treba podrobno razčleniti vprašanja kibernetske in digitalne varnosti. Poročilo predlaga 
strategijo za obravnavanje človekovih pravic, razvoja, širitve, upravljanje interneta, trgovine, 
kulture in diplomatskih prizadevanj v EU.
Svoboda in varnost sta vzajemni in ne moreta nadomestiti ena druge. Evropski parlament bi 
moral zagotoviti, da ena stran ne dobi ravno toliko, kot nasprotna izgubi, še posebej v zvezi z
digitalnimi in kibernetskimi vprašanji. Zaradi skupne varnostne in obrambne politike EU in 
njenih gospodarskih interesov bi morala biti EU vodilna svetovna sila pri zagotavljanju 
digitalne varnosti in svobode.

Človekove pravice

Hiter pregled nekaterih dogodkov po svetu kaže, da se je boj za človekove pravice preselil na 
splet. Zapori so vse bolj polni disidentov, ki jih oblasti obtožujejo zaradi njihovih 
komunikacij na internetu in po mobilnem telefonu. Iran še naprej gradi elektronsko zaveso, s 
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katero bo svojim prebivalcem sčasoma popolnoma onemogočil dostop do svetovnega spleta in 
ustvaril ‘halal internet’. Tudi Kitajska na podoben način svojim državljanom preprečuje 
dostop do odprtega interneta z velikim elektronskim požarnim zidom. Masovna cenzura krši 
človekove pravice in omejuje poslovne priložnosti. Država načrtuje zakonsko prepoved 
anonimnega pisanja spletnih dnevnikov. Ben Alijeva vlada v Tuniziji je poznana po 
premišljeni uporabi tehnologij proti svojim državljanom, kar počne tudi Al Asadov režim v 
Siriji. EU je zato za sirsko elektronsko armado uvedla posebne sankcije.

Na splošno avtoritarni režimi za nadzor in moč vse pogosteje uporabljajo informacijsko in 
komunikacijsko tehnologijo. Spodbujanje človekovih pravic in zavzemanje zanje pomeni 
omogočiti državljanom, da se izognejo masovni cenzuri in kibernetskim napadom, ki jih 
izvajajo njihove vlade. Čeprav naj bi se z usposabljanjem zagovornikov človekovih pravic, 
novinarjev in disidentov izboljšala njihova varnost na spletu, bi lahko pripeljalo do večje 
občutljivosti in morebitno nevarno odvisnostjo od natančnosti in kakovostjo usmerjanja. Te 
odgovornosti ne bi smeli podcenjevati in bi jo morali upoštevati pri uporabi načinov in 
sredstev za zagotavljanje svobode in varnosti državljanov na spletu. Zagovorniki človekovih 
pravic si zaslužijo podporo EU in ne bi smeli biti tarča orodij in tehnologije, ki jih razvija in 
izvaža EU.

Trgovina in izvoz

Poleg ad hoc omejitev izvoza in trgovinskih sankcij za vsiljujoča orodja za spremljanje je 
treba zaradi digitalne in globalno povezane resničnosti zagotoviti tudi osveščenost in 
odgovornost v upravah evropskih podjetij. Uvesti je treba tudi obsežne in stalne izvozne 
omejitve, da se zajezi škodljiv potencial izpopolnjenih namenskih tehnoloških sistemov. 
Tehnologija, orodja in storitve, ki so namensko prilagojena za kršenje človekovih pravic, bi 
morale biti na evropskem trgu prepovedane. Te sisteme bi morali uvrstiti v skupino blaga „za 
enojno rabo”, saj se njihov učinek ne razlikuje od prepovedanih naprav za mučenje ali (delov) 
orožja za množično uničevanje.

Nedavna prepoved EU izvoza nekaterih tehnoloških elementov v Sirijo in Iran je pomemben 
prvi korak. Kljub temu pa obstaja nevarnost, da ukrepi ostanejo le na papirju, kar bi ogrozilo 
verodostojnost EU in varnost državljanov, ki verjamejo, da se lahko zanesejo na prizadevanja 
in obljube EU. Evropska komisija bi morala imeti pooblastila in sredstva za spremljanje 
izvajanja omejitev, ne pa ga prepustiti posameznim državam članicam. Tudi na tem področju 
je treba zagotoviti preglednost in odgovornost, podobno kot ju že izvajamo na področju 
kakovosti hrane in zdravil ter klasičnega orožja. To zahteva nove politike, na primer zahteve 
za razkritje nefinančnih podatkov in posodobljene standarde poročanja.

Poleg tega bi morala Evropska komisija podjetjem, ki so dvomih, ali naj zaprosijo za izvozno 
dovoljenje, pomagati in jim nuditi aktualne informacije o zakonitosti potencialno škodljivih 
učinkov trgovinskih dogovorov. To velja tudi za podjetja s sedežem v EU, ki sklepajo 
pogodbe z vladami tretjih držav, da bi pridobila dovoljenja za obratovanje, se pogajala o 
klavzulah za mirovanje ali sprejela sodelovanje javnosti pri poslovanju ali javno uporabo 
svojih omrežij in storitev, pri tem pa bi bila prisiljena sodelovati pri kršenju človekovih 
pravic. Zato bi morala EU skleniti nove prostotrgovinske sporazume, ki bi vsebovali pogoj o 
ohranitvi odprtega interneta, ali zagotoviti ad hoc (javno) politično podporo v izrednih 
razmerah.
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Zaradi spremenljivega ravnotežja svetovnih sil in razvoja svetovnega gospodarstva so 
vrednote EU na preizkušnji, saj bo v prihodnje vse več podjetij poslovalo v tujini, kar bo 
zahtevalo skupna prizadevanja z evropskimi oblikovalci politik in akterjev civilne družbe.

Razvoj

EU bi morala s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije zagotoviti učinkovitejše 
in uspešnejše razvojne politike. EU lahko pomaga premostiti digitalno vrzel tako, da zgradi in 
postavi osnovno infrastrukturo informacijske in komunikacijske tehnologije ter zagotovi 
dostop do znanja in informacij. Z razvojem in zagotavljanjem poceni brezžično povezanih 
tabličnih računalnikov lahko omogoči (spletno) izobraževanje na oddaljenih območjih, saj bi 
starši svoje otroke tako lahko poslali v šolo.  V prvih kritičnih urah po naravnih nesrečah in 
med humanitarnimi krizami bi morali biti na voljo telefoni za klic v sili in internetna 
povezava za takojšno uporabo. Informacijska in komunikacijska tehnologija je bistvena tudi 
za učinkovito spremljanje (državljanskih) volitev.

V razvojne programe bi morali zato strukturirano vključiti varovanje digitalne svobode, še 
posebej v zgodnjih pokonfliktnih in političnih prehodih. Regulatorji ali strokovnjaki za 
zakonodajo bi morali sodelovati s svojimi partnerji. Vključitev načel temeljnih pravic v novo 
zakonodajo (o medijih) je bistven zaščitni ukrep, s čimer bi preprečili, da bi se v zakone 
vključujevale določbe, kot je zakonska prepoved šifriranja (npr. trenutno v Egiptu). Zakoni 
imajo lahko nenamerno vplivajo na človekove pravice, saj ni nujno, da se (prvič) izvoljeni 
parlament ali vlade zavedajo njihovih posledic.

Internet in družabni mediji vladam omogočajo neposredno opravljanje diplomatske 
dejavnosti, ljudem po vsem svetu pa vse več stikov. Odprta razprava lahko prepreči 
ekstremizem ter izboljša medkulturno sodelovanje in razumevanje. Evropski parlament bi se 
moral zavezati, da bo novo tehnologijo vključil v delo svojih delegacij pri drugih parlamentih 
po svetu ter da bo pozorno spremljal napredek in konkretne ukrepe za oblikovanje strategije 
EU za digitalno svobodo v zunanjih odnosih. Predlagana ocena v letnih poročilih naj bi 
zagotovila odgovornost in stalnost.

Verodostojnost

EU ne more verodostojno spodbujati in varovati digitalnih svoboščin v svetu, če je ne 
zagotavlja doma. Čeprav so omejitve svobode na spletu včasih formalno zakonite, je treba 
upoštevati tudi vpliv na našo verodostojnost in moralno držo v svetu. Orodja in tehnologije, ki 
jih naše vlade in organi kazenskega pregona (zakonito) uporabljajo za prestrezanje mobilnega 
in internetnega prenosa, imajo lahko v državah, kjer ne veljajo načela pravne države ali ne 
obstaja delitev oblasti, povsem drugačen vpliv.

Evropska komisija zaenkrat oblikuje sklop smernic za varovanje človekovih pravic v sektorju 
informacijske in komunikacijske tehnologije (tudi v okviru širše družbene odgovornosti 
gospodarskih družb), ki temeljijo na glavnih načelih ZN za podjetja in človekove pravice 
(Ruggiejeva načela). Čeprav smernice ne bodo zakonsko zavezujoče za evropska podjetja, se 
lahko izkažejo kot uporaben okvir, ki lahko podjetjem s področja informacijske in 
komunikacijske tehnologije pomagajo pri vključevanju pomislekov na področju človekovih 
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pravic in pri izvajanju ocen učinka, tudi v fazi raziskav in razvoja ali pri prijavi patentov. 
Smernice bodo pripomogle tudi k ustvarjanju enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu 
EU.

Upravljanje interneta

Internet se upravlja na podlagi pristopa več zainteresiranih strani, ki se je samodejno razvil v 
mrežo javnih in zasebnih akterjev. Ta pristop zagotavlja odprtost interneta, ki je podlaga za 
številne dužbene koristi. Model z več zainteresiranimi stranmi lahko pravilno deluje le, če je 
vključujoč tako, da lahko v njem sodelujejo tudi podjetja, uporabniki in potrošniki.

Trenutno sistemu upravljanja pretita dve grožnji. Razvite države pripravljajo zakonodajo za 
zaprtimi vrati, pri čemer lahko v postopku sodeluje le nekaj predstavnikov podjetij, medtem 
ko se predlagani zakoni neposredno nanašajo na samo infrastrukturo interneta. Koalicije
gospodarstev v razvoju skoraj neopaženo sodelujejo pri pripravi svetovnega regulativnega 
okvira za internet, kamor sodi tudi večji državni nadzor, in ustanovitvi regulativnega organa 
ZN. Začenja se novo obdobje svetovne internetne politike.

Čeprav je trg EU v svetovnem merilu najpomembnejši, ima večina internetnih podjetij sedež 
v ZDA, zaradi česar so evropski državljani prisiljeni sprejeti pogoje poslovanja ZDA. Ker se 
večina spletnih storitev opravlja iz ZDA, za svetovne uporabnike interneta pri uporabi teh 
storitev pogosto velja jurisdikcija ZDA. Ta čezmejni učinek zakonodaje ZDA ne bi smel 
omejevati možnosti EU, da varuje temeljne pravice državljanov. Oblikovalci politike morajo 
razumeti, da se v globalno povezanem svetu priprava zakonodaje nenehno spreminja in da se 
tradicionalni načini določanja pristojnosti sodne oblasti pogosto ne skladajo z globalnim 
digitalnim okoljem. To pa ne izključuje možnosti učinkovitih mehanizmov za izvensodno 
reševanje sporov ali obravnavanja navzkrižja pristojnosti.

Strategija za digitalno svobodo

Digitalne svoboščine so temeljne pravice in nujne za tradicionalne človekove pravice, kot je 
svoboda izražanja in zbiranja, ter za zagotavljanje preglednosti in odgovornosti v javnem 
življenju. Vsi se zavedamo učinka kršenja človekovih pravic, ki jih lahko dokumentiramo in 
delimo s pomočjo mobilnih telefonov. Evropska unija bi morala prevzeti vodilno vlogo na 
področju spodbujanja in varovanja digitalne svobode v svetu. EU ni samo največji svetovni 
trgovinski partner, pač pa tudi skupnost vrednot, ki bi morale biti osrednje vodilo pri vseh 
naših zunanjih ukrepih.

Če želi Unija v celoti izkoristiti svojo moč in delovati kot globalni akter, mora uskladiti 
trgovino, varnost in zunanjo politiko s svojimi vrednotami in interesi. Ker se tehnologija hitro 
razvija, je treba spodbujati strukturno sodelovanje med politiki, podjetji in civilno družbo. To 
stalno ravnovesje naj služi odprtemu svetovnemu spletu in naj bo v korist vseh.


