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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ihmisoikeuksista ja teknologiasta: murtohälytys- ja valvontajärjestelmien vaikutus 
ihmisoikeuksiin kolmansissa maissa
(2014/2232(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kansalaisoikeuksia ja 
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, erityisesti sen 
19 artiklan,

– ottaa huomioon neuvoston 25. kesäkuuta 2012 hyväksymän ihmisoikeuksia ja 
demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen1,

– ottaa huomioon ulkoasiain neuvoston 12. toukokuuta 2014 hyväksymät sananvapautta 
verkossa ja verkon ulkopuolella koskevat EU:n ihmisoikeussuuntaviivat2,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 annetun Euroopan turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (Etyj) kertomuksen ilmaisunvapaudesta internetissä3 ja 
27. marraskuuta 2014 Etyjin pysyvälle neuvostolle annetun Etyjin erityisedustajan 
säännöllisen raportin tiedotusvälineiden vapaudesta4,

– ottaa huomioon 23. syyskuuta 2014 annetun YK:n erityisraportoijan kertomuksen 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämisestä ja suojelusta terrorismin torjunnassa 
(A/69/397)5,

– ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2014 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kertomuksen 
oikeudesta yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella,6

– ottaa huomioon 26. tammikuuta 2015 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen 
yleiskokouksen oikeudellisten ja ihmisoikeusasiain komitean kertomuksen 
laajamittaisesta valvonnasta7,

– ottaa huomioon 12. maaliskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Yhdysvaltojen 
kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, EU:n eri jäsenvaltioiden 

                                               
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.
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valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 
transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa1,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja ylikansallisia yrityksiä sekä muita yrityksiä 
käsittelevän YK:n pääsihteerin erityisedustajan 21. maaliskuuta 2011 antaman raportin 
yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista suuntaviivoista, joilla pannaan täytäntöön 
suojeluun, kunnioitukseen ja korjaamiseen perustuva YK:n toimintakehys2,

– ottaa huomioon taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeet 
monikansallisille yrityksille3 ja niitä koskevan vuosikertomuksen 20144,

– ottaa huomioon internetin nimi- ja osoitejärjestelmää ylläpitävän ICANNin 
vuosikertomuksen 20135,

– ottaa huomioon 12. helmikuuta 2014 Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle annetun komission tiedonannon 
”Internet-politiikka ja Internetin hallinto – Euroopan rooli Internetin hallinnon 
tulevaisuuden muokkaamisessa”6,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2014 hyväksytyn NetMundial-sidosryhmäkokouksen 
julkilausuman7,

– ottaa huomioon puheenjohtajan yhteenvedon Istanbulissa 2.–5. syyskuuta 2014 
järjestetystä yhdeksännestä Internetin hallintofoorumista,

– ottaa huomioon Egyptiä, Libyaa, Irania, Etelä-Sudania, Sudania ja Syyriaa koskevat 
Euroopan unionin voimassa olevat rajoittavat toimenpiteet, joihin lukeutuvat muun 
muassa tietoliikennelaitteiden, tieto- ja viestintäteknologian ja valvontatyökalujen 
vientikiellot,

– ottaa huomioon kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan 
yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
428/2009 muuttamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 599/20148,

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0230.
2

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
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
8 EUVL L 173, 12.6.2014.
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– ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission yhteisen lausuman kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmän 
tarkistuksesta1,

– ottaa huomioon 24. huhtikuuta 2014 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille aiheesta ”Vientivalvontapolitiikan tarkastelu: turvallisuuden ja 
kilpailukyvyn varmistaminen muuttuvassa maailmassa”2,

– ottaa huomioon 21. marraskuuta 2014 annetut neuvoston päätelmät 
vientivalvontapolitiikan tarkistuksesta,

– ottaa huomioon 11. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman digitaalisen vapauden 
strategiasta EU:n ulkopolitiikassa3,

– ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman lehdistön ja 
tiedotusvälineiden vapaudesta4,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden 
loukkauksista antamansa kiireelliset päätöslauselmat, joissa ilmaistaan huoli 
digitaalisista vapauksista,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja käynnissä olevat neuvottelut EU:n 
liittymisestä siihen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0000/2015),

A. katsoo, että teknologian kehitys ja avoimen internetin käyttöoikeus takaavat, että 
ihmisoikeudet ja perusvapaudet toteutuvat ja edesauttavat ilmaisunvapauden, tiedon 
saatavuuden, yksityisyyden suojan ja kokoontumisvapauden soveltamisalan 
laajentamista kaikkialla maailmassa;

B. katsoo, että teknologisia järjestelmiä käytetään yhä enemmän myös ihmisoikeuksien 
loukkaamiseen sensuurin, valvonnan, laitteiden luvattoman käytön, häirinnän, 
kuuntelun sekä tiedon ja yksityishenkilöiden seurannan ja jäljittämisen kautta;

C. toteaa, että hallitukset, rikollisjärjestöt, terroristiverkostot ja yksityiset toimijat rikkovat 
tällä tavoin ihmisoikeuksia;

D. katsoo, että riippuu pitkälti tieto- ja viestintäteknologian käyttöyhteydestä, miten 
voimakkaasti niillä voidaan hyökätä ihmisoikeuksia vastaan ja rikkoa niitä;

                                               
1 EUVL L 173, 12.6.2014.
2 COM(2014)0244.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0470.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0274.



PE549.160v02-00 6/8 PR\1050403FI.doc

FI

E. katsoo, että yksityisillä toimijoilla on yhä merkittävämpi rooli digitaalialalla;

F. katsoo, että tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvällä (kyber)turvallisuudella ja terrorismin 
vastaisella toiminnalla tai internetin seurannalla on usein hyvin haitalliset vaikutukset 
ihmisoikeuksiin kaikkialla maailmassa, erityisesti jos oikeusperusta, perusedellytykset, 
suhteellisuus sekä demokraattinen ja oikeudellinen valvonta puuttuvat;

G. katsoo, että digitaalinen turvallisuus ja digitaalinen vapaus ovat molemmat tärkeitä, 
eivätkä ne voi korvata toinen toistaan vaan niiden olisi tuettava toisiaan;

H. katsoo, että näyttääkseen esimerkkiä Euroopan unionin on itse turvattava digitaalinen 
vapaus;

1. toteaa, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat yleismaailmallisia oikeuksia ja niitä 
olisi puolustettava maailmanlaajuisesti;

2. kehottaa komissiota varmistamaan, että tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvät EU:n 
ulkoiset ja sen sisäpolitiikkaan liittyvät toimet ovat johdonmukaisia;

3. korostaa, että tieto- ja viestintäteknologian rooli olisi otettava huomioon kaikissa EU:n 
toimissa ja ohjelmissa, jotta voitaisiin edistää ihmisoikeuksien suojelua;

4. kannustaa sellaisten teknologioiden aktiiviseen kehittämiseen ja laajentamiseen, jotka 
helpottavat ihmisoikeuksien turvaamista ja ihmisten digitaalisen vapauden ja 
turvallisuuden takaamista;

5. kehottaa komissiota ja neuvostoa tukemaan ja kouluttamaan toiminnassaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa käyttäviä ihmisoikeuksien puolustajia, kansalaisyhteiskunnan 
aktivisteja ja toimittajia ja lisäämään heidän vaikutusmahdollisuuksiaan sekä 
edistämään tähän liittyviä ilmaisun-, kokoontumis- ja yhdistymisvapauden 
perusoikeuksia;

6. kehottaa neuvostoa ja komissiota vaatimaan, että digitaalisia vapauksia kunnioitetaan ja 
esteetön pääsy internetiin varmistetaan kaikissa yhteyksissä kolmansien maiden välillä, 
myös liittymisneuvotteluissa, kauppaneuvotteluissa, ihmisoikeusvuoropuheluissa ja 
diplomaattisissa yhteyksissä;

7. vaatii, että kaikkiin kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin sisällytetään 
ehdollisuuslausekkeita, joista käy selkeästi ilmi, että digitaalisia vapauksia on 
kunnioitettava ja esteetön pääsy internetiin varmistettava;

8. korostaa, että EU:n tehokkaan kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikan edellytyksenä on tieto-
ja viestintätekniikoiden huomioon ottaminen kaikissa yhteyksissä ja digitaalisen kuilun 
kurominen umpeen tarjoamalla teknisiä perusinfrastruktuureja, helpottamalla 
tietämyksen ja tiedon saatavuutta ja edistämällä digitaalista lukutaitoa kaikkialla 
maailmassa;

9. korostaa, että ihmisoikeusloukkauksia koskevan todistusaineiston digitaalinen 
kerääminen ja levittäminen voi auttaa torjumaan rankaisemattomuutta kaikkialla 
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maailmassa; katsoo, että tällainen aineisto olisi kansainvälisen (rikos)oikeuden 
mukaisesti hyväksyttävä todistusaineistoiksi oikeuskäsittelyissä;

10. pitää valitettavana, että EU:n tuottamaa tieto- ja viestintätekniikkaa sekä palveluja 
käytetään kolmansissa maissa ihmisoikeuksien loukkaamiseen sensuroinnin, 
laajamittaisen valvonnan, häirinnän ja kuuntelun kautta sekä seuraamalla ja jäljittämällä 
kansalaisia ja heidän toimintaansa (matka)puhelinverkoissa ja internetissä;

11. katsoo, että laajamittainen valvonta on aina suhteetonta ja rikkoo näin välttämättömyys-
ja suhteellisuusperiaatetta ja siten myös ihmisoikeuksia;

12. painottaa, että yrityksen yhteiskunnallisen vastuun periaatteet ja ihmisoikeuksien 
suunnitteluperusteet, joita ovat ihmisoikeuksia turvaavat teknologiaratkaisut ja -
innovaatiot, olisi sisällytettävä EU:n lainsäädäntöön, jotta voitaisiin varmistaa, että 
internetin palveluntarjoajat, ohjelmistokehittäjät, laitevalmistajat sekä sosiaalinen media 
ja sosiaalisen median palvelut ja muut toimijat ottavat huomioon loppukäyttäjien 
ihmisoikeudet;

13. korostaa, että tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät EU:n asetukset ja pakotteet, mukaan 
lukien kokoomamekanismien käyttö, on pantava täytäntöön ja täytäntöönpanoa on 
seurattava unionin tasolla, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat 
lainsäädäntöä ja yhtenäiset toimintaedellytykset säilyvät;

14. vaatii, että komissio esittää asian tiimoilta nopeasti ehdotuksen älykkäistä ja tehokkaista 
toimintalinjoista kaksikäyttötekniikan viennin säännöstelemiseksi painottaen 
mahdollisesti haitallisten tieto- ja viestintätekniikkatuotteiden ja -palvelujen vientiä 
kolmansiin maihin huhtikuussa 2014 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission yhteisen lausuman mukaisesti;

15. korostaa, että komission olisi pystyttävä tarjoamaan ajantasaisia tietoja mahdollisten 
transaktioiden lainmukaisuudesta tai mahdollisista haittavaikutuksista sellaisille 
yrityksille, jotka eivät ole varmoja siitä, pitäisikö niiden hakea vientilupaa;

16. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia siitä, miten tieto- ja viestintätekniikkaa 
koskevia EU:n standardeja voitaisiin hyödyntää mahdollisten haittavaikutusten 
estämiseksi kyseisten tekniikoiden ja palvelujen viennissä kolmansiin maihin, joissa 
esimerkiksi käsitteellä laillinen telekuuntelu on eri merkitys ja joissa 
oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta;

17. vaatii, että nollapäivähaavoittuvuuksien myynnin säännöstelemiseksi kehitetään 
toimintalinjoja, jotta nollapäivähaavoittuvuuksia ei voisi hyödyntää ihmisoikeuksien 
rikkomiseen kyberhyökkäyksillä tai laitteiden luvattomalla käytöllä;

18. pitää valitettavana, että osa eurooppalaisista yrityksistä ja unionin alueella toimivista 
kansainvälisistä yrityksistä on aktiivisesti yhteydessä maihin, joissa ihmisoikeuksia 
rikotaan;



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

FI

19. vaatii, että komissio poistaa tällaisessa toiminnassa mukana olevilta yrityksiltä julkisesti 
oikeuden EU:n hankintamenettelyihin, tutkimus- ja kehitysrahastoihin ja muuhun 
rahalliseen tukeen;

20. kehottaa komissiota ja neuvostoa puolustamaan aktiivisesti avointa internetiä, 
sidosryhmäyhteisön päätöksentekomenettelyjä ja digitaalista vapautta internetin 
hallintoa käsittelevissä foorumeissa;

21. vaatii, että komissio ottaa kansalaisyhteiskunnan ja itsenäiset tieto- ja viestintätekniikan 
asiantuntijat mukaan, jotta varmistetaan ajantasainen asiantuntijuus ja sitä kautta 
tulevaisuudessa pätevä politiikka;

22. korostaa, että on vältettävä tahattomia seurauksia, esimerkiksi sellaisen tutkimuksen, 
tietojenvaihdon, tiedonsaannin tai tekniikan viennin rajoittamista, jonka tavoitteena on 
ihmisoikeuksien edistäminen;

23. katsoo, että digitaalialan maailmanlaajuinen yhteistyö hallitusten ja yksityisten 
toimijoiden välillä edellyttää selkeitä tarkistuksia ja tasapainoa, eikä se saa heikentää 
demokraattista ja oikeudellista valvontaa;

24. pyytää puhemiestä välittämään tämän mietinnön neuvostolle, komissiolle sekä 
komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan 
korkealle edustajalle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle.


