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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik
(2012/2094(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den resolution som FN:s råd för mänskliga rättigheter antog 
den 5 juli 2012 om främjande, skydd och åtnjutande av mänskliga rättigheter på internet, 
där betydelsen av att skydda de mänskliga rättigheterna och ett fritt informationsflöde på 
nätet betonas1,

– med beaktande av rapporterna av den 16 maj 2011 (A/HRC/17/27) och av 
den 10 augusti 2011 från FN:s särskilda rapportör Frank La Rue (A/66/290) för främjande 
och skydd av åsikts- och yttrandefriheten, där det betonas att de internationella 
människorättsnormerna och standarderna avseende rätten till åsikts- och yttrandefrihet är 
tillämpliga på internet som kommunikationsmedium, 

– med beaktande av den resolution som FN:s råd för mänskliga rättigheter antog 
den 28 mars 2008 (7/36) där man fastställde mandatet för FN:s särskilda rapportör för 
främjande och skydd av åsikts- och yttrandefriheten,

– med beaktande av FN:s rapport av den 16 juni 2011 om riktlinjer för näringsliv och 
mänskliga rättigheter ”Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing 
the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework’ (som återspeglar 
FN:s särskilda representant John Ruggies arbete), 

– med beaktande av den strategiska ram för mänskliga rättigheter och demokrati som antogs
av rådet den 25 juni 20122, 

– med beaktande av sin rekommendation av den 13 juni 2012 till rådet om EU:s särskilda 
representant för mänskliga rättigheter3,

– med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2012 om skydd av kritisk infrastruktur –
resultat och kommande åtgärder: vägen mot global it-säkerhet4,

– med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om en konkurrenskraftig digital inre 
marknad – e-förvaltning som en spjutspets5,

– med beaktande av sin resolution av den 18 april 2012 om årsrapporten om de mänskliga 
rättigheterna i världen och Europeiska unionens politik på området, inbegripet följderna 
för EU:s strategipolitik för mänskliga rättigheter6,

                                               
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 Antagna texter, P7_TA(2012)0250.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0237.
5 Antagna texter, P7_TA(2012)0140.
6 Antagna texter, P7_TA(2012)0126.
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– med beaktande av 2012 års allmänna budget av den 29 februari 2012, särskilt 
uppmaningen att skapa en fond för global frihet på internet1,

– med beaktande av meddelandet av den 12 december 2011 från kommissionens ledamot 
för den digitala agendan om strategin mot nedkoppling (No Disconnect Strategy),

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från Europeiska unionens höga 
representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet av den 12 december 2011 om mänskliga rättigheter och 
demokrati i centrum för EU:s yttre åtgärder – effektivare metoder (COM(2011)0886),

– med beaktande av sin resolution av den 17 november 2011 om ett öppet internet och 
nätneutralitet i Europa2,

– med beaktande av kommissions meddelande av den 25 oktober 2011 om en förnyad 
EU-strategi 2011-2014 för företagens sociala ansvar (COM(2011)0681),

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2011 om en effektiv råvarustrategi 
för Europa3,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juli 2011 om EU:s utrikespolitik till stöd för 
demokratisering4,

– med beaktande av det gemensamma meddelandet från Europeiska unionens höga 
representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik och kommissionen av den 25 maj 2011 
om ny respons på ett grannskap i förändring (COM(2011)0303),

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 om de kulturella aspekterna i 
EU:s yttre åtgärder5,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar 
och miljöansvar vid internationella handelsavtal6,

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om förvaltning av internet – framtida 
åtgärder7,

– med beaktande av sin resolution av den 15 juni 2010 om sakernas internet8,

– med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2006 om klausulen om mänskliga 
rättigheter och demokrati i Europeiska unionens avtal9,

                                               
1 EUT L 56, 29.2.2012, s. 1.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0511.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0364.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0334.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0239.
6 EUT C 99E, 3.4.2012, s. 101–111.
7 EUT C 236E, 12.8.2011, s. 33-40.
8 EUT C 236E, 12.8.2011, s. 24–32.
9 EUT C 290E, 29.11.2006, s. 107–113.



PR\905131SV.doc 5/15 PE491.252v01-00

SV

– med beaktande av sina resolutioner om brådskande fall avseende kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen, i den mån digitala friheter tas 
upp i resolutionstexterna,

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 
om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik 
med dubbla användningsområden1,

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 36/2012 av den 18 januari 2012 om 
restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning 
(EU) nr 442/2011 och med införande av exportrestriktioner avseende informations- och 
kommunikationsteknik och övervakningsverktyg2,

– med beaktande av förordning (EU) nr 264/2012 av den 23 mars 2012 om ändring av 
förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och 
organ med hänsyn till situationen i Iran och med införande av exportrestriktioner avseende 
informations- och kommunikationsteknik och övervakningsverktyg3,

– med beaktande av artiklarna 3 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europeiska unionens riktlinjer om mänskliga rättigheter, 

– med beaktande av FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, inklusive den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den 
internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

– med beaktande av FN-stadgan, 

– med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de pågående förhandlingarna om EU:s anslutning till konventionen, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet 
för internationell handel (A7-0000/2012), och av följande skäl:

A. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt för människor över hela världen att använda ny 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) och att vara uppkopplade på internet, 
vilket kan främja omvälvande förändringar i samhället och bättre fungerande demokrati, 
samhällsstyrning, ekonomi, näringsliv, medier, utveckling och handel.

                                               
1 P7_TA(2011)0406.
2 EUT L 16, 19.1.2012, s. 1.
3 EUT L 86, 24.3.2012, s. 26.
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B. Tillgång till internet är en nyckel till informationsåtkomst, yttrandefrihet, pressfrihet, 
mötesfrihet och ekonomisk, social, politisk och kulturell utveckling. 

C. De mänskliga rättigheterna måste skyddas och främjas av EU, såväl utanför som på nätet. 

D. Att försöka få med alla i utvecklingen, att främja datakunskaper och överbrygga digitala 
skillnader är nyckelfaktorer för att dra nytta av internet och informations- och 
kommunikationsteknikens potential att få människor att växa. 

E. Informations- och kommunikationstekniken används även som ett repressivt verktyg 
genom masscensur, övervakning och för att upptäcka och spåra information och enskilda 
personer.

F. Det sammanhang i vilket tekniken används bestämmer i stor utsträckning vilken inverkan 
tekniken kan ha som en kraft för positiv utveckling eller för förtryck. 

G. Internet har blomstrat och utvecklats strukturellt som en plattform av mycket stort värde 
för allmänheten. 

H. Internets globala och gränslösa karaktär kräver nya former av internationellt samarbete 
och styrning med flera parter. 

I. Nätneutralitet är en grundläggande princip för det fria internet, med garantier för 
konkurrens och insyn. 

J. Digital säkerhet och digital frihet är båda grundläggande faktorer och kan inte ersätta 
varandra. 

K. EU föregår som exempel avseende digitala friheter endast om dessa friheter skyddas inom 
unionen. 

Mänskliga rättigheter och utveckling

1. Europaparlamentet noterar att ocensurerat tillträde till internet, mobiltelefoner och 
informations- och kommunikationsteknik har haft inverkan på mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter och skapat positiva effekter genom att utvidga 
tillämpningsområdet för yttrandefrihet, informationsåtkomst, rätt till privatliv och 
mötesfrihet runt om i världen.

2. Europaparlamentet erkänner internets och informations- och kommunikationsteknikens 
stora möjliggörande, skapande och katalyserande potential för den globala ekonomiska, 
sociala, vetenskapliga, kulturella och politiska utvecklingen, samt deras bidrag till 
mänsklighetens framsteg som helhet. 

3. Europaparlamentet betonar att förtryck och kontroll av medborgare och företag innehåller 
en ständigt växande teknisk beståndsdel genom blockering av innehåll och genom kontroll 
och identifiering av människorättsförsvarare, journalister, aktivister och dissidenter, samt 
genom kriminalisering av legitima åsikter på nätet och antagande av restriktiv lagstiftning 
för att berättiga dessa åtgärder. 
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4. Europaparlamentet betonar att främjandet och skyddet av de digitala friheterna bör 
strömlinjeformas och ses över årligen så att ansvar och kontinuitet tryggas, i samtliga 
EU:s yttre åtgärder och i politiken och instrumenten för finansiering och bistånd.

5. Europaparlamentet bekräftar på nytt kommissionens erkännande av obegränsat tillträde till 
internet som en del av Köpenhamnskriterierna. 

6. Europaparlamentet uppmuntrar EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter att 
placera de digitala friheterna och strategin mot nedkoppling bland sina främsta 
prioriteringar.

7. Europaparlamentet betonar att det, för att EU:s utvecklingspolitik ska vara effektiv, krävs 
att informations- och kommunikationstekniken integreras och att de digitala skillnaderna 
minskar, genom att man tillhandahåller grundläggande teknisk infrastruktur och 
underlättar tillgången till kunskap och information.

8. Europaparlamentet anser att informations- och kommunikationstekniken kan möjliggöra 
insyn och god förvaltning, läskunnighet, utbildning, sexuell och reproduktiv hälsovård, 
effektiv valövervakning och katastroflindring i avlägset belägna områden eller samhällen 
på landsbygden.

9. Europaparlamentet betonar att EU:s utvecklings- och biståndsprogram bör omfatta digitala 
friheter, framför allt i samhällen som ska ta sig igenom perioder efter strider och 
konflikter eller som genomgår politiska övergångar. EU:s lagstiftningsexperter är mycket 
viktiga parter för att utbilda motparter och se till att grundläggande rättigheter och 
principer kommer med i nya bestämmelser och lagstiftning avseende bland annat medier. 

10. Europaparlamentet betonar att digital insamling av bevis och spridning av bilder av brott 
mot de mänskliga rättigheterna kan bidra till att straffrihet bekämpas globalt. Det behövs 
hjälp i arbetet med att se till att material blir tillåtligt enligt internationell 
(straff)lagstiftning som bevis under rättegångsförhandlingarna.

11. Europaparlamentet betonar behovet av att se till att sällsynta jordartsmetaller som används 
i produktionen av informations- och kommunikationsteknik kan utvinnas med respekt för 
människorätten, arbetsrätten och miljörätten. 

Handel

12. Europaparlamentet beklagar att teknik och tjänster som härrör från EU används 
i tredjeland för att kränka mänskliga rättigheter genom censur av information, 
massövervakning och kontroll samt för att upptäcka och spåra enskilda medborgare och 
deras verksamhet på (mobil)telefonnät och på internet.

13. Europaparlamentet välkomnar förbudet mot export av teknik som används i repressivt 
syfte till Syrien och Iran. Detta exportförbud bör bli ett prejudikat för strukturella 
restriktiva åtgärder, såsom EU-omfattande allmängiltiga bestämmelser eller 
länderspecifika föreskrifter inom ramen för ett ömsesidigt regelverk.
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14. Europaparlamentet understryker behovet av striktare kontroller av leverantörskedjan och 
system för företagsansvar vad avser handel med produkter – från utrustning till mobila 
enheter – och tjänster som kan användas för att kringskära de mänskliga rättigheterna och 
den digitala friheten. 

15. Europaparlamentet betraktar vissa produkter och tjänster inom störnings-, kontroll-, 
övervaknings- och avlyssningsteknik som ”engångsartiklar” och anser att export av dylika 
bör förhandsgodkännas. 

16. Europaparlamentet betonar att EU:s sanktioner mot teknik måste övervakas på EU-nivå så 
att det säkerställs att medlemsstaterna efterlever bestämmelserna på ett likvärdigt sätt och 
så att samma förutsättningar fortsätter att gälla för alla. 

17. Europaparlamentet menar att företagen bör göra bedömningar av informations- och 
kommunikationsteknikens inverkan på de mänskliga rättigheterna, med start redan 
i forsknings- och utvecklingsfasen, och se till att inte involveras i eventuella kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna i tredjeland.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge EU:s näringsliv omfattande 
information och vägledning, baserad på FN:s principer framtagna av John Ruggie, så att 
man kan se till att såväl företagens intresse som deras sociala ansvar kan tillgodoses och 
efterlevas. 

19. Europaparlamentet betonar att man måste ta hänsyn till effekterna av fastställandet av 
tekniska standarder för informations- och kommunikationsteknik och telekom-produkter 
respektive tjänster inom EU, när sådana varor och tjänster exporteras till länder utanför 
unionen där begrepp såsom ”laglig avlyssning” har en annan innebörd, till exempel 
i länder utan rättssäkerhet.

20. Europaparlamentet erkänner att internet har blivit ett offentligt rum och ett öppet forum, 
för vilket ett fritt informationsflöde och tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik är något helt oundgängligt.

21. Europaparlamentet önskar att EU:s frihandelsavtal ska innehålla insynsvänliga 
säkerhetsspärrar som upprätthåller ett obegränsat tillträde till internet och garanterar 
ett fritt informationsflöde. 

22. Europaparlamentet uppmanar EU att bestrida och minimera den extraterritoriella 
tillämpningen av tredjeländers lagstiftning på unionsmedborgare och EU-företag på nätet. 

23. Europaparlamentet anser att begränsat tillträde för EU-företag och konsumenter på nätet 
till (digitala) marknader genom masscensur i tredjeländer utgör protektionistiska åtgärder 
och handelshinder. 

24. Europaparlamentet uppmanar EU att sträva efter att se till att regleringarna av internet och 
informations- och kommunikationstekniken minimeras.

25. Europaparlamentet önskar att riktad repressiv teknik ska omfattas av 
Wassenaar-arrangemanget.
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Förvaltning av internet

26. Europaparlamentet anser att ett insynsvänligt och samarbetsvilligt beslutsfattande är 
grundläggande för att säkra respekten för internets öppna och involverande karaktär. 
EU bör spela en ledande roll i utvecklingen av grundregler för den digitala friheten, 
inklusive tvistlösningsmekanismer, och även ta hänsyn till motstridiga jurisdiktioner. 

27. Europaparlamentet anser att internet i dagsläget är relativt oreglerat och styrs genom 
en flerpartsstrategi. EU måste se till att flerpartsstrategin är inkluderande och att 
små företag och aktörer och användare från civilsamhället inte blir överkörda av att fåtal 
större företag och myndigheter.

28. Europaparlamentet betonar behovet av en övergripande EU-strategi för förvaltningen av 
internet, och även för frågor i samband med telekom-bestämmelser, som internationellt 
regleras av Internationella teleunionen där EU-medlemsstaterna har varsin röst. 

29. Europaparlamentet är oroat över förslagen från myndigheter och företag i samarbete som 
försöker införa tillsynsverksamhet och öka myndighetskontrollen och den privata 
kontrollen över internet och telekommunikationsdriften.

30. Europaparlamentet påminner om att internet, dataförbindelser och datalagring samt 
informations- och kommunikationsteknik är grundläggande delar av EU:s mest viktiga 
infrastruktur. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett nytt regelverk för e-handel, och 
en uppdatering av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter 
(Ipred), som skulle balansera behovet av reformer och skydd av upphovsrätten för att 
skydda grundläggande rättigheter på nätet och bevara ett öppet internet, samt fungera som 
en grund för bestämmelser om immateriella rättigheter och åtaganden i framtida 
frihandelsavtal. 

En strategi för digital frihet

32. Europaparlamentet är medvetet om att mänskliga rättigheter måste skyddas även på nätet, 
och menar att informations- och kommunikationstekniken bör integreras i alla 
EU-program för att få detta att gå snabbare.

33. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att otvetydigt erkänna digitala 
friheter som grundläggande rättigheter och som nödvändiga förhandskrav för åtnjutande 
av allmängiltiga mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet och tillgång till 
information samt garantier för insyn och ansvarstagande i det offentliga livet. 

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stödja, utbilda och ge inflytande 
åt människorättsförsvarare, civilsamhällesaktivister och oberoende journalister, och 
garantera deras säkerhet och frihet på nätet samt att hävda de grundläggande rättigheterna 
med yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet på nätet. 

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att uppgradera sina interna 
baskunskaper avseende informations- och kommunikationsteknik. 
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36. Utöver biståndsprogram önskar Europaparlamentet politiskt och diplomatiskt stöd för 
digitala friheter i länder som tar emot stöd från EU. 

37. Europaparlamentet anser att regeringar som begränsar de digitala friheterna inte bör få 
komma ifråga för EU-bistånd, medan de som tar emot bistånd från EU bör avkrävas att 
använda informations- och kommunikationstekniken i syfte att öka insyn och 
ansvarstagande. 

38. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet och kommissionen att låta 
anslutningsförhandlingar omfatta en dialog om mänskliga rättigheter, 
handelsförhandlingar och alla former av människorättskontakter samt villkorsklausuler 
som föreskriver att man måste respektera och bevara ett obegränsat tillträde till internet, 
digitala friheter och mänskliga rättigheter på nätet. 

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att främja och bevara höga 
standarder för digitala friheter i EU, särskilt genom att kodifiera principen om 
nätneutralitet genom lämplig lagstiftning, så att man stärker sin trovärdighet när det gäller 
att främja och försvara de digitala friheterna runt om i världen. 

40. Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att skapa synergieffekter mellan 
EU:s handelspolitik, säkerhetspolitik och utrikespolitik, samt enhetliggöra 
unionens värderingar och intressen, om EU verkligen ska kunna öka sin ekonomiska makt 
och agera globalt för att försvara de digitala friheterna. 

41. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till Europeiska utrikestjänsten .
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MOTIVERING

Digital frihet i EU:s yttre åtgärder

Internet och den nya tekniken spelar en oerhört viktig roll för människornas liv inom EU och 
i andra delar av världen. Globalt sett förändrar tekniken samhället, det sätt på vilket 
demokratin fungerar, ekonomin, näringslivet, medierna, utvecklingsstrategier, säkerhet och 
försvar och människorättsfrågor. Informations- och maktmonopol som länge kunnat verka på 
egen hand utmanas nu.

Flera EU-medlemsstater har fastställt att tillträde till internet är en grundläggande rättighet, 
och Europeiska kommissionen ser de digitala friheterna som en del av 
Köpenhamnskriterierna. I en globalt sammankopplad värld bör EU ha en strategi för att 
hantera den nya tekniken inom ramen för sina yttre åtgärder. Det finns många områden 
i denna digitala värld där det är absolut nödvändigt att EU agerar som en global aktör och 
ökar sin ekonomiska och politiska vikt. Överreglering skulle snarare skada än hjälpa det fria 
internets potential, men på vissa områden behöver bestämmelserna uppdateras för att 
balansera den tekniska utvecklingens omstörtande inverkan med lämplig demokratisk tillsyn.

I denna motivering ger vi vårt stöd till utkastet till EU:s första strategi för digital frihet 
i samband med unionens yttre åtgärder. Europaparlamentets ledamöter har kunnat ta del av 
ett diskussionsunderlag och texten har lagts ut på nätet för att man ska få in åsikter från olika 
parter genom crowdsourcing. De bidrag som inkommit från många olika människor, 
icke-statliga organisationer, myndigheter och företag har varit till hjälp för att göra det 
första utkastet mera omfattande. Föredraganden är tacksam mot alla som lagt tid och kraft på 
att komma med bidrag.

Säkerhet och frihet

Ny teknik utmanar det sätt på vilket regeringar och myndigheter genomför sina viktigaste 
uppgifter. Försvar och säkerhet är i sista hand regeringens ansvar, men man måste i ökad 
utsträckning förlita sig på privata aktörer. Detta kräver nya samarbetsformer och delat ansvar. 
Det är mycket viktigt att utveckla noggranna detaljer för internetsäkerhet och digital säkerhet, 
och det betänkande som utarbetats av Kelam för SEDE-utskottet fokuserar därför på 
säkerheten. I detta betänkande föreslås en strategi för EU och mänskliga rättigheter, 
utveckling, utvidgning, internetförvaltning, handel, kultur och diplomatiska insatser.

Frihet och säkerhet är beroende av varandra, och det ena kan inte ersätta det andra. 
Europaparlamentet bör se till att det inte blir så att det ena begreppet måste gå förlorat för att 
det andra ska kunna segra, särskilt inte när det rör sig om digitala frågor och internet. Med 
tanke på EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och unionens ekonomiska 
intressen bör vi vara globalt ledande när det gäller att garantera såväl digital frihet som 
säkerhet.
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Mänskliga rättigheter

En snabb titt på några händelser i världen visar att kampen för de mänskliga rättigheterna har 
flyttat ut på nätet. Fängelserna fylls i allt högre utsträckning av dissidenter som ser sin tillgång 
till internet och mobil kommunikation sättas ur spel av myndigheterna. I Iran fortsätter man 
att bygga upp en elektronisk ridå, som till sist kommer att stänga av iranierna från den globala 
webben genom inrättandet av ett ”Halal-internet”. Kina försöker på samma sätt stänga ute 
sina invånare från det fria internet genom att bygga upp en enorm databrandvägg. Masscensur 
kränker medborgarnas rättigheter och begränsar näringslivets möjligheter. Det finns 
långtskridna planer på att göra anonymt bloggande olagligt i Kina. Ben Ali-regeringen 
i Tunisien var, och al-Asad-regimen i Syrien är, välkänd för sin sofistikerade användning av 
teknik mot medborgarna. Syriens ”elektroniska armé” är nu föremål för särskilda 
EU sanktioner.

I allmänhet använder auktoritära regimer allt oftare sig av informations- och 
kommunikationsteknik i sin kamp för att behålla makten och kontrollen. Att främja och 
försvara de mänskliga rättigheter betyder då att man ger människor möjlighet att komma 
undan masscensur eller att undvika cyberattacker från sina egna regeringar. Att utbilda 
människorättsförsvarare, journalister och dissidenter bör öka deras säkerhet på nätet, men det 
skapar samtidigt ökad känslighet och ett potentiellt farligt beroende av att vägledningen är 
helt korrekt och av hög kvalitet. Detta ansvar bör inte underskattas och måste begrundas när 
man bestämmer hur och med vilka medel man ska hjälpa människor att trygga sin frihet och 
säkerhet på nätet. Människorättsförsvarare förtjänar EU-stöd och bör inte under några 
omständigheter utsättas för att fungera som måltavlor för verktyg och teknik som utvecklats 
och exporterats från länder inom EU.

Handel och export

Utöver särskilda restriktioner och handelssanktioner avseende inkräktande 
övervakningsverktyg, uppmanar den digitala och globalt sammankopplade verkligheten till 
medvetenhet och ansvar i de europeiska företagens styrelserum. Den kräver även 
övergripande och bestående exportrestriktioner för att begränsa potentiellt skadliga 
konsekvenser av sofistikerade målinriktade tekniksystem. Teknik, verktyg eller tjänster som 
specialanpassats för riktade kränkningar av de mänskliga rättigheterna bör över huvud taget 
inte alls vara tillåtna på europeiska marknader. Dessa system bör klassificeras som 
teknikvaror för engångsbruk och de skiljer sig inte från traditionellt förbjudna tortyrredskap 
eller (delar av) massförstörelsevapen när man ser till deras konsekvenser.

EU:s senaste förbud mot export av viss slags teknik till Syrien och Iran är ett viktigt 
första steg, men de riskerar att bli en pappersprodukt som hotar EU:s trovärdighet och 
säkerheten för människor som tror att de kan lita på EU:s ansträngningar och löften. I stället 
för att låta genomdrivandet av politiken vara en sak för de enskilda medlemsstaterna borde 
kommissionen ha befogenheter och verktyg för att övervaka att dessa restriktioner verkligen 
tillämpas. Insyn och ansvarstagande behövs på detta område, på i stort sett samma sätt som 
när vi kontrollerar kvaliteten på livsmedel och läkemedel, eller konventionella vapen. För 
detta krävs ny politik såsom krav på att lämna icke-finansiell information och uppdaterade 
rapporteringsstandarder.
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Dessutom bör kommissionen hjälpa företag som tvekar om huruvida de ska ansöka om 
exporttillstånd och ge dem aktuell information om lagligheten eller de eventuellt skadliga 
effekterna av handelsuppgörelser. Samma sak gäller för EU-(baserade) företag som inrättar 
avtalsförbindelser med regeringar i tredjeländer, vare sig det sker för att få driftstillstånd, för 
att förhandla om så kallade standstill-klausuler eller genom att godta offentlig inblandning 
i företagsaffärer eller offentlig användning av nätverken eller tjänster, vilket skulle kunna leda 
till att dessa företag blir medskyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. EU bör 
därför låta ingåendet av nya frihandelsavtal vara avhängigt av att det fria internet bevaras, 
eller ge särskilt (offentligt) politiskt stöd i nödsituationer.

Den förändrade balansen i globala maktpositioner och uppkomsten av en global ekonomi 
innebär utmaningar för EU:s värderingar, och när företagen är verksamma utanför unionen 
kommer dessa utmaningar att förekomma oftare och kräva gemensamma ansträngningar med 
dem som utarbetar EU:s politik och med aktörer inom civilsamhället.

Utveckling

EU bör effektivisera sin utvecklingspolitik och göra den mer ändamålsenlig genom 
användning av informations- och kommunikationsteknik. Med EU:s hjälp kan de digitala 
skillnaderna överbryggas, genom att man bygger upp och installerar grundläggande 
infrastruktur för informations- och kommunikationsteknik och genom att man ger tillträde till 
kunskap och information. EU kan möjliggöra (online) utbildning i avlägset belägna områden 
genom att utveckla och tillhandahålla billiga trådlösa surfplattor så att föräldrarna kan låta 
sina barn gå i skolan. Under de första kritiska timmarna efter en naturkatastrof eller i samband 
med humanitära kriser bör särskilda nödtelefoner och internetuppkopplingar upprättas. 
Informations- och kommunikationsteknik är också grundläggande för en effektiv 
valövervakning (kanske särskilt vid fria val).

Utvecklingsprogrammen bör därför innehålla skydd för de digitala friheterna på 
ett strukturerat sätt, särskilt genom att man sår frön tidigt under perioden efter en konflikt eller 
vid politiska övergångsskeenden. EU:s lagstiftare eller tillsynsexperter bör inleda samtal med 
sina motparter. Att bygga in principer om grundläggande rättigheter i ny (medie-) lagstiftning 
är ett nödvändigt skydd, och det bör förhindra att man senare inför bestämmelser 
i lagstiftningen som till exempel gör kryptering olaglig, vilket nyligen skett i Egypten. Sådan 
lagstiftning kan få oönskade effekter på de mänskliga rättigheterna, effekter som nyvalda eller 
helt nya parlament eller regeringar inte nödvändigtvis är medvetna om.

Internet och särskilt sociala medier gör det också möjligt för regeringar att inleda direkt 
diplomati och möjliggör ökad direktkontakt människor emellan runt om i världen. Offentliga 
diskussioner om olika idéer kan motverka extremism och förbättra engagemanget och 
förståelsen mellan olika kulturer. Europaparlamentet bör åta sig att inbegripa den nya 
tekniken i det arbete som delegationerna utför med andra parlament runt om i världen, och 
noga följa de framsteg och konkreta åtgärder som vidtas för att utforma en EU-strategi för 
digital frihet i unionens utrikespolitik. Den utvärdering i årliga rapporter som föreslås bör 
trygga ansvarstagande och kontinuitet.



PE491.252v01-00 14/15 PR\905131SV.doc

SV

Trovärdighet

EU kan inte med trovärdighet främja och skydda de digitala friheterna runt om i världen om 
de inte skyddas på hemmaplan. Även om restriktioner av friheten på nätet ibland är formellt 
lagliga har de också en överskuggande inverkan på vår trovärdighet och moraliska position 
i världen. Mer rakt på sak: samma verktyg och teknik som våra regeringar och rättsvårdande 
myndigheter använder (lagligt) för att avlyssna mobil- eller internettrafik kan ha en helt annan 
inverkan på medborgare i samhällen där det inte finns någon rättssäkerhet eller någon 
maktdelning.

Kommissionen håller just nu på att utveckla en uppsättning riktlinjer för mänskliga rättigheter 
(och även för företagens sociala ansvar i vidare mening) för informations- och 
kommunikationsteknikbranschen, med utgångspunkt i FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter (principer som tagits fram av John Ruggie). Dessa riktlinjer 
kommer naturligtvis inte att vara bindande för de europeiska företagen, men de kan visa sig 
vara en användbar ram för informations- och kommunikationsteknikföretagen när det gäller 
att integrera människorättsfrågor och att förbättra konsekvensbedömningarna, kanske redan 
under forsknings- och utvecklingsfasen eller när man ansöker om patent. Riktlinjerna kommer 
även att bidra till mer likartade förutsättningar för alla på EU:s inre marknad.

Förvaltning av internet

Internet styrs av en så kallad flerpartsstrategi som strukturellt har utvecklats till ett nätverk 
med offentliga och privata aktörer. Denna strategi har garanterat öppenheten på internet, 
vilken fungerar som katalysator för många samhällsnyttiga vinster. Flerpartsmodellen kan 
endast fungera ordentligt om den är inkluderande så att även små företag, användare och 
konsumenter får vara med och ha sin plats vid bordet.

I dagsläget finns två hot mot detta förvaltningssystem. Utvecklade länder utarbetar 
lagstiftning inom stängda dörrar och låter endast ett litet antal intressenter komma till tals 
i förhandlingarna. Samtidigt påverkar den föreslagna lagstiftningen internets själva struktur. 
Utan att någon är medveten om det samlar koalitioner av tillväxtekonomier sina styrkor för att 
införa ett globalt regelverk för internet, med ökad statlig kontroll och med inrättande av 
en tillsynsmyndighet inom FN. En ny era har inletts när det gäller den globala politiken för 
internet.

EU är världens mest betydande marknad, men de flesta internetföretagen är baserade i USA, 
vilket tvingar unionsmedborgarna att acceptera USA:s användarvillkor. De flesta 
onlinetjänster är USA-baserade, och därför omfattas internetanvändare världen över ofta av 
USA:s domsrätt när de använder dessa tjänster. USA:s lagstiftning har alltså inverkan utanför 
landets gränser, men det bör inte begränsa EU:s förmåga att försvara medborgarnas 
grundläggande rättigheter. De som utformar politiken måste förstå att i en globalt 
sammankopplad värld förändras lagstiftningens parametrar ständigt, och traditionella begrepp 
avseende fastställda jurisdiktioner stämmer ofta inte längre i vår globala digitala hemisfär. 
Detta betyder ändå inte att man inte kan ha effektiva tvistlösningsmekanismer eller ta upp 
behörighetskonflikter avseende domsrätten till behandling.
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Strategi för digital frihet

Våra digitala friheter är grundläggande rättigheter och är oundgängliga för traditionella 
mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet och mötesfrihet, och även för att garantera insyn 
och ansvarstagande i det offentliga livet. Vi ser alla följderna av människorättskränkningar, 
som kan dokumenteras och delas med hjälp av mobiltelefoner. EU bör ta ledningen när det 
gäller att globalt främja och skydda de digitala friheterna. Utöver att vara världens största 
handelsområde är EU också en gemenskap med gemensamma värderingar, och detta bör vara 
kärnan i alla våra yttre åtgärder.

Endast genom att skapa synergieffekter mellan vår handels-, säkerhets- och utrikespolitik, och 
genom att få våra värderingar och intressen att överensstämma, kan EU med full kraft öka sin 
makt och agera som en global aktör. Eftersom tekniken utvecklas så snabbt är det absolut 
nödvändigt att främja strukturellt samarbete mellan politiker, näringsliv och civilsamhälle. 
Ständig strävan efter denna balans kan bäst tjäna det globala öppna internet, till gagn för var 
och en.


