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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om mänskliga rättigheter och teknik: effekterna för de mänskliga rättigheterna i 
tredjeländer av system för intrång och övervakning
(2014/2232(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och den 
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, särskilt 
artikel 19,

– med beaktande av Europeiska unionens strategiska ram för mänskliga rättigheter och 
demokrati, som antogs av rådet den 25 juni 20121,

– med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet 
online och offline, vilka antogs av rådet (utrikes frågor) den 12 maj 20142,

– med beaktande av rapporten av den 15 december 2011 från Organisationen för säkerhet 
och samarbete i Europa (OSSE) Freedom of Expression on the Internet3 och rapporten 
av den 27 november 2014 – inom ramen för den fortlöpande redovisningen av 
verksamheten – från OSSE:s särskilda representant för mediefrihet till OSSE:s ständiga 
råd4,

– med beaktande av rapporten av den 23 september 2014 från FN:s särskilda rapportör för
främjande av och skydd för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i kampen 
mot terrorismen (A/69/397)5,

– med beaktande av rapporten av den 30 juni 2014 från kontoret för FN:s högkommissarie 
för mänskliga rättigheter The right to privacy in the digital age6,

– med beaktande av rapporten av den 26 januari 2015 från Europarådets parlamentariska 
församlings utskott för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter om massövervakning7,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2014 om amerikanska NSA:s 
övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater samt inverkan på EU-

                                               
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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medborgarnas grundläggande rättigheter och på det transatlantiska samarbetet i rättsliga 
och inrikes frågor1,

– med beaktande av rapporten av den 21 mars 2011 från FN:s generalsekreterares 
särskilda representant för frågor som rör mänskliga rättigheter och transnationella 
företag Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United 
Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework2,

– med beaktande av OECD:s riktlinjer för multinationella företag3 och årsrapporten 
för 2014 om OECD:s riktlinjer för multinationella företag4,

– med beaktande av årsrapporten för 2013 från Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN)5,

– med beaktande av meddelandet av den 12 februari 2014 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén Internetpolitik och förvaltning av internet: Europas roll i 
utformningen av framtidens internetförvaltning6,

– med beaktande av uttalandet av den 24 april 2014 från flerpartsmötet Netmundial 
(Netmundial Multistakeholder Statement)7,

– med beaktande av sammanfattningen från ordföranden för det nionde Forumet för 
förvaltning av internet i Istanbul den 2–5 september 2014,

– med beaktande av Europeiska unionens restriktiva åtgärder mot Egypten, Libyen, Iran, 
Sydsudan, Sudan och Syrien, varav en del inbegriper embargon mot 
telekommunikationsutrustning, informations- och kommunikationsteknik (IKT) och 
övervakningsverktyg,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 599/2014 av den 
16 april 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en 
gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av 
produkter med dubbla användningsområden8,

                                               
1 Antagna texter, 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 EUT L 173, 12.6.2014, s. 79.
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– med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 april 2014 från 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om översynen av systemet för 
exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden1,

– med beaktande av meddelandet av den 24 april 2014 från kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet Översyn av systemet för exportkontroll: att trygga säkerhet och 
konkurrenskraft i en föränderlig värld2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 21 november 2014 om översynen av systemet 
för exportkontroll,

– med beaktande av sin resolution av den 11 december 2012 om en strategi för digital 
frihet i EU:s utrikespolitik3,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2013 om press- och mediefrihet i 
världen4,

– 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 den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna och de pågående förhandlingarna om 
EU:s anslutning till konventionen,

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

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0000/2015), och av 
följande skäl:

A. Den tekniska utvecklingen och tillgången till dagens öppna internet främjar de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna genom att utvidga räckvidden 
för yttrandefriheten, tillgången till information, rätten till integritet och mötesfriheten 
runtom i världen.

B. Tekniska system används även i allt större utsträckning för att kränka de mänskliga 
rättigheterna genom censur, övervakning, obehörigt tillträde till enheter, störning, 
olovlig avlyssning och spårning av uppgifter och enskilda individer.

C. Detta görs av regeringar, kriminella organisationer, terroristnätverk och privata aktörer i 
syfte att kränka de mänskliga rättigheterna.

                                               
1 EUT L 173, 12.6.2014, s. 82.
2 COM(2014)0244.
3 Antagna texter, P7_TA(2012)0470.
4 Antagna texter, P7_TA(2013)0274.
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D. De sammanhang som informations- och kommunikationsteknikerna används i avgör i 
hög grad den inverkan de kan få som verktyg för att främja eller kränka de mänskliga 
rättigheterna.

E. I den digitala domänen spelar privata aktörer en allt större roll.

F. It-säkerhet och IKT-baserade åtgärder mot terrorism samt övervakning av internet får i 
många fall betydande negativa konsekvenser för medborgarnas mänskliga rättigheter 
runtom i världen, särskilt i fall där principerna om rättsliga grunder, nödvändighet, 
proportionalitet och demokratisk och rättslig kontroll åsidosätts.

G. Den digitala säkerheten och den digitala friheten är båda nödvändiga, och de kan inte 
ersätta varandra utan bör i stället stärka varandra.

H. Europeiska unionen kan föregå med gott exempel när det gäller de digitala friheterna 
endast om de garanteras i och av unionen själv.

1. Europaparlamentet framhåller att de mänskliga rättigheterna och grundläggande 
friheterna är universella och bör försvaras överallt i världen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s yttre åtgärder är 
förenliga med den EU-interna politiken på IKT-området.

3. Europaparlamentet betonar att betydelsen av informations- och 
kommunikationstekniker bör integreras i alla EU:s politiska strategier och program för 
att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna.

4. Europaparlamentet efterlyser en aktiv utveckling och spridning av tekniker som bidrar 
till skyddet för de mänskliga rättigheterna och främjar människors digitala frihet och 
säkerhet.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stödja, utbilda och ge 
inflytande åt människorättsförsvarare, aktivister inom det civila samhället och 
oberoende journalister som använder IKT i sitt arbete samt att hävda de tillhörande 
grundläggande rättigheterna till integritet, yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet 
online.

6. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen rådet och kommissionen att med kraft 
framhålla behovet att garantera och respektera de digitala friheterna och den 
obegränsade tillgången till internet i alla typer av kontakter med tredjeländer, t.ex. inom 
ramen för anslutningsförhandlingar, förhandlingar om handel, människorättsdialoger 
och diplomatiska förbindelser.

7. Europaparlamentet anser att en villkorsklausul bör införas i alla avtal med tredjeländer 
med en uttrycklig hänvisning till kravet att garantera och respektera de digitala 
friheterna och den obegränsade tillgången till internet.

8. Europaparlamentet betonar att det, för att EU:s utvecklings- och människorättspolitik 
ska bli effektiv, krävs att IKT integreras och att de digitala skillnaderna minskar, genom 
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att man tillhandahåller grundläggande teknisk infrastruktur och underlättar tillgången 
till kunskap och information för att främja digital kompetens överallt i världen.

9. Europaparlamentet understryker att digital insamling och spridning av bevis på brott 
mot de mänskliga rättigheterna kan bidra till att straffrihet bekämpas globalt. Sådant 
material bör vara tillåtligt enligt internationell (straffrättslig) lagstiftning som bevis i 
rättegångar.

10. Europaparlamentet beklagar att IKT-baserade tekniker och tjänster som härrör från EU 
används i tredjeländer för att kränka mänskliga rättigheter genom censur, 
massövervakning, störning, olovlig avlyssning, kontroll samt spårning av medborgare 
och deras verksamhet på (mobil)telefonnät och internet.

11. Europaparlamentet anser att massövervakning under alla omständigheter är en 
oproportionerlig åtgärd som strider mot nödvändighets- och proportionalitetsprinciperna 
och därmed utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

12. Europaparlamentet betonar att principerna om företagens sociala ansvar och inbyggda 
människorättsskydd, som utgör tekniska lösningar och uppfinningar för att skydda de 
mänskliga rättigheterna, bör integreras i EU:s lagstiftning så att man ser till att 
internetleverantörer, mjukvaruutvecklare, hårdvarutillverkare, sociala nätverk och 
motsvarande medier och andra aktörer respekterar slutanvändarnas mänskliga 
rättigheter globalt.

13. Europaparlamentet framhåller behovet att genomföra och övervaka EU:s förordningar 
och restriktiva åtgärder med anknytning till IKT på EU-nivå, däribland användningen av 
s.k. catch-all-mekanismer (dvs. övergripande mekanismer), så att man ser till att 
medlemsstaterna handlar i enlighet med gällande lagstiftning och omfattas av enhetliga 
villkor.

14. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen i detta avseende att 
skyndsamt lägga fram ett förslag om en smart och ändamålsenlig strategi för att reglera 
export av tekniker med dubbla användningsområden och ta itu med potentiellt skadlig 
export av IKT-produkter och motsvarande tjänster till tredjeländer, i enlighet med det 
gemensamma uttalandet från april 2014 från Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen.

15. Europaparlamentet betonar att kommissionen utan dröjsmål bör kunna ge företag som 
tvekar om huruvida de ska ansöka om exportlicens aktuell information om lagligheten i 
eller eventuellt skadliga effekter av eventuella handelsuppgörelser.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om en granskning av 
hur EU:s standarder på IKT-området skulle kunna användas för att förhindra en 
eventuell skadlig inverkan av export av sådana tekniker eller andra tjänster till 
tredjeländer där begrepp som ”laglig avlyssning” har en avvikande innebörd eller där 
rättsstatsprincipen inte upprätthålls.

17. Europaparlamentet efterlyser en utveckling av strategier för reglering av kommersiellt 
utnyttjande av oupptäckta sårbarheter i it-säkerheten (”zero-day exploits”) för att 
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förhindra att de i strid med de mänskliga rättigheterna används vid it-angrepp eller för 
att uppnå obehörigt tillträde till olika enheter.

18. Europaparlamentet beklagar att vissa europeiska företag, och även internationella 
företag med verksamhet i EU, aktivt bedriver verksamhet i länder som kränker de 
mänskliga rättigheterna.

19. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att offentligt utesluta 
företag som bedriver sådan verksamhet från unionens upphandlingar och från att ta del 
av forsknings- och utvecklingsfinansiering och alla andra former av finansiellt stöd.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att aktivt försvara dagens öppna 
internet, flerpartsbeslutsfattande och de digitala friheterna i relevanta 
internetförvaltningsforum.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att involvera det civila samhället och 
oberoende experter på IKT-området för att trygga den uppdaterade expertis som krävs 
för att framtidssäkra politiken.

22. Europaparlamentet understryker vikten av att undvika oavsiktliga konsekvenser, såsom 
inskränkningar i forskning, i utbytet av och tillgången till information och i exporten av 
relevanta tekniker för att främja de mänskliga rättigheterna.

23. Europaparlamentet anser att samarbetet mellan regeringar och privata aktörer runtom i 
världen inom den digitala domänen kräver tydliga kontroller och motvikter och att det 
inte får leda till att den demokratiska och rättsliga kontrollen undergrävs.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant 
för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska utrikestjänsten.


