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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

inimõiguste ja tehnoloogia ning sekkumis- ja jälgimissüsteemide mõju kohta 
inimõigustele kolmandates riikides
(2014/2232 (INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelist pakti, eriti selle artiklit 19,

– võttes arvesse inimõigusi ja demokraatiat käsitlevat strateegilist raamistikku, mille 
nõukogu võttis vastu 25. juunil 20121,

– võttes arvesse ELi inimõiguste alaseid suuniseid sõnavabaduse kohta internetis ja mujal, 
mille välisasjade nõukogu võttis vastu 12. mail 2014. aastal2,

– võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 15. detsembri 
2011. aasta aruannet „Väljendusvabadus internetis”3 ja OSCE meediavabaduse 
eriesindaja 27. novembri 2014. aasta korralist aruannet OSCE alalisele nõukogule4,

– võttes arvesse ÜRO eriraportööri 23. septembril 2014 esitatud aruannet inimõiguste ja 
põhivabaduste edendamise ja kaitse kohta terrorismiga võitlemisel (A/69/397)5,

– võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo 30. juuni 2014. aasta aruannet 
„Õigus eraelu puutumatusele digitaalajastul"6,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee õigusküsimuste ja 
inimõiguste komitee 26. jaanuari 2015. aasta aruannet massilise jälgimistegevuse 
kohta7,

– võttes arvesse oma 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni USA Riikliku 
Julgeolekuagentuuri jälgimisprogrammi ja ELi liikmesriikide jälgimisasutuste ning 
nende mõju kohta ELi kodanike põhiõigustele ja Atlandi-ülesele koostööle justiits- ja 
siseküsimustes8,

– võttes arvesse John Ruggie (ÜRO peasekretäri eriesindaja inimõiguste, rahvusvaheliste 
kontsernide ja muude äriettevõtetega seonduvates küsimustes) 21. märtsi 2011. aasta 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2

http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
8 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0230.



PE549.160v02-00 4/8 PR\1050403ET.doc

ET

aruannet „Ettevõtluse ja inimõiguste juhtpõhimõtted: ÜRO raamistiku „Kaitsta, austada 
ja heastada” elluviimine”1,

– võttes arvesse OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele2 ja 2014. aasta aruannet 
OECD rahvusvahelisi ettevõtteid puudutavate suuniste kohta3,

– võttes arvesse interneti nimede ja numbrite määramise korporatsiooni 2013. aasta 
aruannet4,

– võttes arvesse komisjoni 12. veebruari 2014. aasta teatist Euroopa Parlamendile, 
nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele 
„Internet – põhimõtted ja juhtimine. Euroopa roll interneti tuleviku haldamise 
kujundamisel”5,

– võttes arvesse NETmundiali sidusrühmade kohtumisel 24. aprillil 2014. aastal 
vastuvõetud avaldust6,

– võttes arvesse 2.–5. septembril 2014 Istanbulis toimunud üheksanda Interneti Haldamise 
Foorumi juhataja kokkuvõtet,

– võttes arvesse Egiptusele, Liibüale, Iraanile, Lõuna-Sudaanile, Sudaanile ja Süüriale 
kehtestatud Euroopa Liidu piiravaid meetmeid, mille hulgas on ka embargo 
telekommunikatsiooniseadmetele, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatele (IKT) ja 
jälgimisvahenditele,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 
599/2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, millega 
kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, 
edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks7,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 16. aprilli 2014. aasta 
ühisavaldust kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi kontrollisüsteemi läbivaatamise 
kohta8,

– võttes arvesse komisjoni 24. aprilli 2014. aasta teatist nõukogule ja parlamendile 
„Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine: julgeoleku ja konkurentsivõime tagamine 

                                               
1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
3 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
4 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
5 COM (2014) 0072.
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
7 ELT L 173, 12.6.2014.
8 ELT L 173, 12.6.2014.
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muutuvas maailmas”1,

– võttes arvesse nõukogu 21. novembri 2014. aasta järeldusi ekspordikontrolli poliitika 
läbivaatamise kohta,

– võttes arvesse oma 11. detsembri 2012. aasta resolutsiooni digitaalse vabaduse 
strateegia kohta ELi välispoliitikas2,

– võttes arvesse oma 13. juuni 2013. aasta resolutsiooni ajakirjandus- ja meediavabaduse 
kohta3,

– võttes arvesse oma resolutsioone inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte 
tõsiste rikkumiste kohta, milles väljendatakse muret seoses digitaalsete vabadustega,

– võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni ning jätkuvaid läbirääkimisi ELi 
konventsiooniga ühinemise üle,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52,

– võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0000/2015),

A. arvestades, et tehnoloogiline areng ja juurdepääs avatud internetile on mõjunud 
inimõigustele ja põhivabadustele positiivselt ning avaldanud soodsat mõju ja laiendanud 
kogu maailmas sõnavabadust, teabe kättesaadavust, õigust eraelu puutumatusele ja 
kogunemisvabadust;

B. arvestades, et tehnoloogilisi süsteeme kasutatakse tsensuuri, jälgimise, seadmetele 
lubamatu juurdepääsu, segamise, infopüügi ning informatsiooni ja isikute asukoha 
kindlakstegemise ja jälgimise kaudu ka üha enam inimõiguste rikkumise vahendina;

C. arvestades, et valitsused, kuritegelikud organisatsioonid, terrorivõrgustikud ja erasektori 
osalejad teevad seda inimõiguste rikkumise eesmärgil;

D. arvestades, et IKT kasutamise kontekst määrab suuresti selle, kui suur on selle 
inimõigusi edendav või rikkuv mõju;

E. arvestades, et digitaalvaldkonnas mängivad erasektori osalejad üha olulisemat rolli;

F. arvestades, et IKT valdkonna või interneti jälgimisega seotud (küber)julgeoleku- ja 
terrorismivastased meetmed kahjustavad sageli kõikjal maailmas inimõigusi, eriti juhul, 
kui puudub õiguslik alus, vajadus, proportsionaalsus või demokraatlik ja kohtulik 
järelevalve;

G. arvestades, et digitaalne turvalisus ja digitaalne vabadus on mõlemad hädavajalikud ega 

                                               
1 COM(2014)0244.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0470.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0274.
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saa teineteist asendada, vaid peavad teineteist tugevdama;

H. arvestades, et Euroopa Liit saab digitaalsete vabaduste osas eeskuju näidata vaid siis, 
kui need on ELis endas kaitstud;

1. tunnistab, et inimõigused ja põhivabadused on universaalsed ja neid tuleks kaitsta kogu 
maailmas;

2. palub komisjonil tagada ELi välis- ja sisepoliitika sidusus IKT valdkonnas;

3. rõhutab, et IKT valdkonna roll tuleks integreerida kogu ELi poliitikasse ja kõikidesse 
programmidesse, et edendada inimõiguste kaitset;

4. palub aktiivselt arendada ja levitada tehnoloogiat, mis aitab kaitsta inimõigusi ja 
inimeste digitaalsete vabaduste ja julgeoleku tagamist;

5. kutsub komisjoni ja nõukogu üles toetama ja koolitama IKTd oma tegevuses kasutavaid 
inimõiguslasi, kodanikuühiskonna aktiviste ja sõltumatuid ajakirjanikke ja suurendama 
nende mõjukust ning edendama sellekohased põhiõigusi, nagu eraelu puutumatus, sõna-
ja kogunemisvabadus ning internetis teostatav ühinemisvabadus;

6. palub nõukogul ja komisjonil rõhutada vajadust tagada ja austada digitaalseid vabadusi 
ja piiramatut juurdepääsu internetile mis tahes kokkupuudetes kolmandate riikidega, sh 
ühinemisläbirääkimised, kaubandusläbirääkimised, inimõigustealased dialoogid ja 
diplomaatilised kontaktid;

7. palub kõigile kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepetele lisada tingimusklausli, 
milles viidatakse otsesõnu vajadusele tagada ja austada digitaalseid vabadusi ja 
piiramatut juurdepääsu internetile;

8. rõhutab, et tulemuslik ELi arengu- ja inimõiguste poliitika nõuab IKT valdkonna 
integreerimist ja digitaalse lõhe ületamist elementaarse tehnoloogilise infrastruktuuri 
tagamise ning teadmiste ja teabe kättesaadavuse soodustamise kaudu, et edendada 
digitaalset kirjaoskust kogu maailmas;

9. rõhutab, et inimõiguste rikkumiste kohta digitaalne tõendite kogumine ja nende 
levitamine võib olla abiks ülemaailmses võitluses karistamatuse vastu; on seisukohal, et 
neid materjale tuleks rahvusvahelise (kriminaal)õiguse kohaselt lugeda vastuvõetavaks 
kohtumenetluse tõenditena;

10. taunib asjaolu, et ELi päritoluga info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ja teenuseid 
kasutatakse kolmandates riikides inimõiguste rikkumiseks tsensuuri, massilise 
järelevalve, segamise, infopüügi, jälgimise ning kodanike ja nende tegevuse jälitamise 
kaudu (mobiil)telefonivõrkudes ja internetis;

11. on seisukohal, et massiline järelevalve on alati ebaproportsionaalne ning rikub seega 
vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõtteid ja seega ka inimõigusi;

12. rõhutab, et ELi õigusega tuleks sätestada ettevõtja sotsiaalse vastutuse põhimõtted ja 
inimõiguste integreerimine inimõigusi kaitsvate tehnoloogiliste lahenduste ja 
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innovatsiooni kaudu, tagamaks, et internetiteenuse osutajad, tarkvaraarendajad, riistvara 
tootjad, suhtlusvõrguteenused/meedia ja teised arvestavad lõppkasutaja inimõigustega 
kogu maailmas;

13. rõhutab vajadust rakendada ja jälgida ELi tasandil IKT valdkonnaga seotud ELi 
määruseid ja sanktsioone – sh üldmehhanismide kasutamist – et kindlustada õigusaktide 
täitmine liikmesriikides ja võrdsete võimaluste säilimine;

14. nõuab sellega seoses tungivalt, et komisjon esitaks kiiresti ettepaneku aruka ja tõhusa 
poliitika kohta, et reguleerida kahesuguse kasutusega tehnoloogia eksporti ning 
lahendada probleem, mis on seotud IKT toodete ja teenuste potentsiaalselt kahjuliku 
ekspordiga kolmandatesse riikidesse, nagu lepiti kokku Euroopa Parlamendi, nõukogu 
ja komisjoni ühisavalduses aprillis 2014;

15. rõhutab, et komisjon peaks suutma kiiresti varustada ekspordiloa taotlemisel kõhklevaid 
ettevõtteid ajakohastatud teabega võimalike kaubatehingute seaduslikkuse või 
võimaliku kahjuliku mõju kohta;

16. palub komisjonil esitada ettepanekuid, et vaadata läbi see, kuidas ELi standardeid IKT 
valdkonnas saaks kasutada selleks, et hoida ära võimalikku kahjulikku mõju, mis 
kaasneb sellise tehnoloogia või muude teenuste ekspordiga kolmandatesse riikidesse, 
kus mõistetel nagu „seaduslik infopüük” on teistsugune tähendus või kus puudub 
õigusriik;

17. nõuab nullpäeva turvaaukude müüki reguleeriva poliitika väljatöötamist, et vältida 
nende kasutamist küberrünnakutes või lubamatuks juurdepääsuks seadmetele, mis viib 
inimõiguste rikkumiseni;

18. taunib teatavate Euroopa ettevõtete ja Euroopas tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtete 
aktiivset tegevust riikides, kus rikutakse inimõigusi;

19. nõuab tungivalt, et komisjon jätaks sellistes tegevustes osalevad ettevõtted avalikult 
kõrvale ELi hankemenetlustest, teadus- ja arendustegevuse rahastamisest ja mis tahes 
muust rahalisest toetusest;

20. palub komisjonil ja nõukogul interneti haldamise foorumitel aktiivselt kaitsta avatud 
internetti, mitmeid sidusrühmi hõlmavaid otsustamisprotsesse ja digitaalseid vabadusi;

21. palub komisjonil kaasata IKT valdkonda kodanikuühiskonda ja sõltumatuid eksperte, et 
tagada ajakohastatud oskusteave, mis peaks tagama tulevikukindla poliitika 
kujundamise;

22. rõhutab vajadust vältida selliseid soovimatuid tagajärgi nagu piirangud inimõiguste 
edendamise huvides tehtavale teadustegevusele, teabevahetusele ja teabele 
juurdepääsule või tehnoloogia ekspordile;

23. usub, et kõikjal maailmas nõuab valitsuste ja erasektori osalejate vaheline koostöö 
digitaalses valdkonnas selget kontrolli ja tasakaalu ning see ei tohi viia demokraatliku ja 
kohtuliku järelevalve kahjustamiseni;
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24. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 
ning Euroopa välisteenistusele.


