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Echelon-aflytningssystemet 

A5-0264/2001

Europa-Parlamentets beslutning om eksistensen af et globalt system 
til aflytning af privat og økonomisk kommunikation (Echelon-
aflytningssystemet) (2001/2098(INI))

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sin afgørelse af 5. juli 2000 om nedsættelse af et midlertidigt udvalg om 
Echelon-aflytningssystemet og om dettes mandat(1),

-  der henviser til EF-traktaten, der bl.a. tilsigter etablering af et fælles marked med en høj 
grad af konkurrenceevne,

-  der henviser til EU-traktatens artikel 11 og 12, som forpligter medlemsstaterne til at styrke 
og udvikle deres gensidige politiske solidaritet,

-  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 6, stk. 2, der fastlægger 
EU's forpligtelse til at respektere de fundamentale frihedsrettigheder, og afsnit V med 
bestemmelser om en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,

-  der henviser til artikel 12 i verdenserklæringen om menneskerettighederne,

-  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, hvis artikel 
7 beskytter privat- og familielivet og udtrykkeligt præciserer retten til respekt for 
kommunikation, og artikel 8, som beskytter personoplysninger,

-  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 8, der 
beskytter privatsfæren og brevhemmeligheden, og de talrige andre internationale traktater, 
der sikrer beskyttelse af privatsfæren,

-  der henviser til det arbejde, som er udført af Det Midlertidige Udvalg om Echelon-
aflytningssystemet, som har holdt mange høringer og møder med alle mulige eksperter og 
navnlig med ansvarlige fra den offentlige og den private sektor inden for 
telekommunikationsområdet og databeskyttelse, med repræsentanter for 
efterretningstjenester, journalister, advokater med speciale inden for området, repræsentanter 
for medlemsstaternes nationale parlamenter, osv.,



-  der henviser til forretningsordenens artikel 150, stk. 2,

-  der henviser til betænkning fra Det Midlertidige Udvalg om Echelon-aflytningssystemet (A5-
0264/2001),

A.  der henviser til, at der ikke længere kan være tvivl om, at der eksisterer et 
verdensomspændende kommunikationsaflytningssystem, som fungerer gennem et samarbejde 
mellem USA, Det Forenede Kongerige, Canada, Australien og New Zealand inden for rammerne 
af UKUSA-aftalen, og at det på grundlag af de foreliggende indicier og samstemmende 
erklæringer fra meget forskellige kredse - herunder amerikanske kilder - kan antages, at 
systemet faktisk benævnes "Echelon" , omend dette er en detalje,

B.  der henviser til, at der ikke kan være tvivl om, at systemet i det mindste benyttes til 
aflytning af privat og erhvervsmæssig kommunikation og ikke til aflytning af militær 
kommunikation, idet undersøgelsen dog har vist, at systemet sandsynligvis langtfra har den 
tekniske kapacitet, som visse dele af medierne har antaget,

C.  der henviser til, at det derfor er forbavsende, for ikke at sige foruroligende, at mange af de 
ansvarlige inden for EU, bl.a. medlemmer af Kommissionen, i forbindelse med høringer herom 
har erklæret, at de ikke havde kendskab til dette fænomen,

Aflytningssystemets grænser 

D.  der henviser til, at aflytningssystemet navnlig er baseret på verdensomspændende 
aflytning af satellitkommunikation, at kommunikationen i områder med en stor 
kommunikationsintensitet kun i ringe grad transmitteres via satellitter, og at størstedelen af 
kommunikationen dermed ikke kan aflyttes fra jordbaserede anlæg, men kun ved aflytning af 
kabel- og radiokommunikation, hvilket, - som undersøgelserne i denne beretning har vist - kun 
er muligt inden for snævre grænser; der tillige henviser til, at personaleressourcerne til den 
endelige analyse af opfanget kommunikation medfører yderligere begrænsninger, og at 
UKUSA-staterne derfor kun har adgang til en meget begrænset del af den kabel- og 
radiobaserede kommunikation og kun kan analysere en endnu mere begrænset del af 
kommunikationen; der endvidere henviser til, at selv om de forhåndenværende midler og 
muligheder for aflytning af kommunikation er meget store, er det i praksis umuligt at foretage 
en udtømmende og detaljeret kontrol af al kommunikation på grund af selve 
kommunikationsmængdens enorme omfang,

Den mulige eksistens af andre aflytningssystemer 

E.  der henviser til, at aflytning af kommunikation er en almindelig anvendt spionageform 
blandt efterretningstjenester, og at et sådant system også vil kunne anvendes af andre stater, 
hvis de råder over de nødvendige finansielle midler og har de geografiske forudsætninger 
herfor; der tillige henviser til, at Frankrig - i kraft af sine oversøiske territorier- er den eneste 
EU-medlemsstat, der geografisk og teknisk er i stand til selvstændig drift af et globalt 
aflytningssystem og også råder over den dertil fornødne tekniske og organisatoriske 
infrastruktur; der henviser til, at der er udførlige beviser for, at Rusland sandsynligvis opererer 
med et sådant system,

Forenelighed med EU-retten 
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F.  der henviser til, at der, for så vidt angår foreneligheden af et system som Echelon med 
gældende EU-ret, må sondres mellem to aspekter: anvendes systemet kun til 
efterretningsformål, er det ikke i strid med EU-retten, da aktiviteter vedrørende statens 
sikkerhed ikke er omfattet af EF-traktaten, men henhører under EU-traktatens afsnit V (FUSP), 
idet der dog her endnu ikke findes relevante bestemmelser og dermed ingen kriterier; der 
henviser til, at systemet, hvis det derimod anvendes til konkurrencespionage, er i strid med 
medlemsstaternes pligt til loyalt samarbejde og konceptet om et fælles marked med fri 
konkurrence, således at en medlemsstat, der deltager heri, overtræder EU-retten,

G.  der henviser til, at Rådet på plenarmødet den 30. marts 2000 fremsatte følgende 
erklæring: "Rådet kan ikke acceptere, at der oprettes eller findes et system til aflytning af 
telekommunikation, som ikke respekterer medlemsstaternes lovgivning, og som overtræder de 
grundlæggende principper, som går ud på at beskytte den menneskelige værdighed" ,

Forenelighed med den grundlæggende ret til 
beskyttelse af privatsfæren (artikel 8 i den 
europæiske menneskerettighedskonvention) 

H.  der henviser til, at enhver aflytning af kommunikation er et alvorligt indgreb i den enkeltes 
privatsfære, og at menneskerettighedskonventionens artikel 8, der garanterer respekt for 
privatsfæren, kun tillader indgreb med henblik på beskyttelse af den nationale sikkerhed, og 
kun for så vidt som der er fastlagt bestemmelser herom i national ret, og disse bestemmelser 
er almindeligt tilgængelige og fastlægger, under hvilke omstændigheder og på hvilke 
betingelser myndighederne må foretage sådanne indgreb; der desuden henviser til, at 
indgrebene ikke må gå længere end påkrævet, at der derfor skal foretages en 
interesseafvejning, og at det ifølge Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis ikke 
er tilstrækkeligt, at indgreb blot er "hensigtsmæssige" eller "ønskværdige" ,

I.  der henviser til, at et efterretningssystem, som foretager en vilkårlig og vedvarende 
aflytning af enhver form for kommunikation, ville overtræde proportionalitetsprincippet og ikke 
være foreneligt med den europæiske menneskerettighedskonvention (EMK), og at der 
ligeledes ville foreligge en krænkelse af EMK, hvis de bestemmelser, som 
kommunikationsovervågningen er baseret på, savner retsgrundlag, ikke er alment tilgængelige 
eller er formuleret på en sådan måde, at konsekvenserne for den enkelte ikke er overskuelige, 
eller indgrebet går videre, end nødvendigt er; der tillige henviser til, at de bestemmelser, som 
danner grundlag for den amerikanske efterretningstjenestes virke i udlandet, for det meste er 
fortrolige, og at der dermed kan sættes spørgsmålstegn ved, om proportionalitetsprincippet 
overholdes, hvormed der i så fald sandsynligvis er tale om en krænkelse af de af 
Menneskerettighedsdomstolen fastlagte principper om tilgængelighed til retsakter og 
forudsigelighed i anvendelsen heraf,

J.  der henviser til, at medlemsstaterne ikke kan unddrage sig deres forpligtelser i henhold til 
EMK ved at lade andre landes sikkerhedstjenester, som er underlagt mindre strenge 
bestemmelser, arbejde på deres territorium, da legalitetsprincippet og dettes to elementer -
tilgængelighed og forudsigelighed - i så fald ville blive gjort virkningsløse, og 
Menneskerettighedsdomstolens retspraksis ville blive udhulet rent indholdsmæssigt,

K.  der henviser til, at efterretningstjenesters ved lov legitimerede virksomhed kun er i 
overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder, hvis der findes et fyldestgørende 
kontrolsystem, som kan modvirke faren ved, at en del af forvaltningen benytter sig af 
hemmelige aktiviteter; der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol 



udtrykkeligt har fremhævet betydningen af et effektivt kontrolsystem på efterretningsområdet, 
og at det derfor forekommer betænkeligt, at nogle medlemsstater ikke har et selvstændigt 
parlamentarisk kontrolorgan for efterretningstjenester,

Er EU-borgerne beskyttet tilstrækkeligt mod 
efterretningsvirksomhed? 

L.  der henviser til, at EU-borgernes beskyttelse afhænger af anvendelsen af gældende ret i de 
enkelte medlemsstater, som udviser store indbyrdes forskelle på dette punkt, og til, at nogle 
end ikke råder over parlamentariske kontrolorganer, og at der derfor næppe kan tales om 
tilstrækkelig beskyttelse; der desuden henviser til, at EU-borgerne har en grundlæggende 
interesse i, at deres nationale parlamenter har et særligt, formelt struktureret kontroludvalg, 
der overvåger og kontrollerer efterretningstjenesternes aktiviteter; der henviser til, at disse 
selv dér, hvor der findes kontrolorganer, i høj grad fristes til snarere at beskæftige sig med 
indenrigsefterretningstjenesternes virke end med udenrigsefterretningstjenesternes, da 
landets egne borgere som regel kun berøres af førstnævntes aktiviteter; der henviser til, at det 
ville tilskynde efterretningstjensterne til en aflytningspraksis, der er afpasset efter det absolut 
nødvendige, hvis de var forpligtet til at give en borger, hvis kommunikation er blevet aflyttet, 
meddelelse herom på et senere tidspunkt, f.eks. fem år efter aflytningen har fundet sted,

M.  der henviser til, at anlæg til satellitaflytning i betragtning af deres størrelse ikke kan 
bygges på en stats område, uden at den pågældende stat er indforstået hermed,

N.  der henviser til, at institutionerne i forbindelse med et samarbejde mellem 
efterretningstjenester inden for rammerne af FUSP eller justits- og indenrigsanliggender må 
vedtage bestemmelser, der beskytter EU-borgerne i tilstrækkelig grad,

Økonomisk spionage

O.  der henviser til, at det er en del af udenrigsefterretningstjenesternes opgave at beskæftige 
sig med økonomiske data, herunder vedrørende udviklingen inden for forskellige brancher, 
udviklingen på råstofmarkederne, overholdelse af økonomiske embargoer, regler for salg af 
varer med dobbelt anvendelse (dual use) m.m., og at der derfor ofte foretages overvågning af 
de virksomheder, der berøres heraf,

P.  der henviser til, at de amerikanske efterretningstjenester ikke kun efterforsker generelle 
erhvervsmæssige fakta, men netop i forbindelse med udbud også aflytter virksomheders 
kommunikation i enkeltheder og som begrundelse anfører ønsket om at bekæmpe forsøg på 
bestikkelse; der henviser til, at der ved detaljeret aflytning er den risiko, at oplysningerne ikke 
benyttes til bekæmpelse af bestikkelse, men til konkurrencespionage, selv om USA og Det 
Forenede Kongerige hævder, at det ikke er tilfældet; der henviser til, at det fortsat ikke står 
fuldstændigt klart, hvilken rolle der spilles af det amerikanske handelsministeriums Advocacy 
Center, og at et planlagt møde, som skulle have skabt klarhed herom, blev aflyst,

Q.  der henviser til, at OECD i 1997 indgik en aftale om bekæmpelse af bestikkelse af 
embedsmænd, der gør bestikkelse strafbar i henhold til folkeretten, og at bestikkelse i enkelte 
tilfælde derfor ud fra dette perspektiv heller ikke kan berettige aflytning af kommunikation,

R.  der mener, at det under ingen omstændigheder er acceptabelt, at efterretningstjenester 
lader sig anvende til konkurrencespionage ved at udspionere udenlandske virksomheder for at 



skaffe nationale virksomheder en konkurrencefordel, men at der ikke er belæg for, at det 
globale aflytningssystem har været anvendt hertil, selv om dette ofte er blevet hævdet,

S.  der henviser til, at autoritative kilder under det besøg, som delegationen fra Det 
Midlertidige Udvalg om Echelon-aflytningssystemet aflagde i USA, har bekræftet Brown-
rapporten fra den amerikanske Kongres, der antyder, at 5% af de efterretninger, der 
indsamles via ikke-offentlige kilder (non-open sources), anvendes til økonomisk spionage; der 
henviser til, at de samme kilder anslog, at denne overvågning kunne give den amerikanske 
industri mulighed for en kontraktmæssig fortjeneste på op til 7 mia. USD,

T.  der henviser til, at følsomme virksomhedsoplysninger ofte holdes inden for selve 
virksomheden, og at konkurrencespionage derfor navnlig sker ved, at der gøres forsøg på at få 
oplysninger via medarbejdere eller indslusede personer og i stadig stigende grad ved at 
trænge ind i interne edb-net; der henviser til, at kommunikationsovervågningssystemer kun 
kan anvendes til konkurrencespionage, når følsomme data kommer ud via 
kabelkommunikation eller trådløs kommunikation (satellit), og at dette kun sker systematisk i 
følgende tre tilfælde:

-  i forbindelse med virksomheder, der arbejder inden for tre tidszoner, således at foreløbige 
resultater kan sendes fra Europa til Amerika og videre til Asien;

-  i forbindelse med multinationale selskabers videokonferencer via VSAT eller kabel;

-  når der forhandles om vigtige kontrakter på stedet (f.eks. i bygge- og anlægssektoren, 
opbygning af telekommunikationsinfrastruktur, etablering af nye transportsystemer osv.), og 
der derfra skal føres samråd med virksomhedernes hovedkontor,

U.  der henviser til, at risiko- og sikkerhedsbevidstheden hos de små og mellemstore 
virksomheder ofte er utilstrækkelig, og at faren for industrispionage og aflytning af 
kommunikation ikke erkendes,

V.  der henviser til, at EU-institutionerne (med undtagelse af Den Europæiske Centralbank, 
Rådets generaldirektorat for eksterne forbindelser og Kommissionens generaldirektorat for 
eksterne forbindelser) ikke altid udviser en udpræget sikkerhedsbevidsthed, og at der derfor er 
behov for handling,

Mulighederne for selv af beskytte sig 

W.  der henviser til, at virksomhederne kun kan opnå sikkerhed, hvis hele arbejdsmiljøet 
sikres, og alle kommunikationsmidler, som anvendes til overførsel af følsomme oplysninger, 
beskyttes; der henviser til, at der findes tilstrækkeligt sikre krypteringssystemer til rimelige 
priser på det europæiske marked; der tillige henviser til, at også private stærkt må rådes til at 
kryptere deres e-mails, da en ikke-krypteret e-mail kan sidestilles med et brev uden konvolut; 
der henviser til, at der på Internettet findes relativt brugervenlige systemer, som endog stilles 
gratis til rådighed til privat brug,

Samarbejde mellem efterretningstjenesterne i EU 

X.  der henviser til, at EU er nået til enighed om at koordinere efterretningstjenesternes 
indsamling af oplysninger som led i udviklingen af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, idet 
samarbejdet med andre partnere på dette område dog skal fortsættes,



Y.  der henviser til, at Det Europæiske Råd i december 1999 i Helsinki besluttede at udvikle en 
mere effektiv europæisk militær kapacitet for fuldt ud at kunne løse samtlige Petersberg-
opgaver til støtte for FUSP; der henviser til, at Det Europæiske Råd endvidere med henblik på 
at opnå dette mål besluttede, at EU senest i 2003 skal være i stand til hurtigt at udsende 
militære styrker på op til 50.000-60.000 mand, som skal være selvforsynende, bl.a. med 
hensyn til den fornødne befalings-, kontrol- og efterretningskapacitet; der henviser til, at de 
første skridt i retning af en sådan uafhængig efterretningskapacitet allerede er taget inden for 
rammerne af WEU og den faste sikkerheds- og forsvarspolitiske komite,

Z.  der henviser til, at et samarbejde mellem efterretningstjenesterne inden for EU også 
forekommer uomgængeligt, dels fordi det vil være ulogisk at tale om en fælles 
sikkerhedspolitik uden inddragelse af sikkerhedstjenesterne, og dels fordi dette vil indebære 
mange fordele af faglig, økonomisk og politisk art; der henviser til, at dette også vil være mere 
i overensstemmelse med tanken om at være en ligeværdig partner over for USA og vil kunne 
samle alle medlemsstater om et system, som udformes fuldt i overensstemmelse med EMK; 
der henviser til, at der må sikres passende kontrol af et sådant samarbejde fra Parlamentets 
side,

AA.  der henviser til, at Parlamentet er i færd med at gennemføre Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter(2) ved at tilpasse sin forretningsordenen med hensyn til 
tilgængeligheden af følsomme dokumenter,

Indgåelse og ændring af internationale aftaler om beskyttelse af borgere og 
virksomheder

1.  bekræfter på grundlag af oplysningerne fra Det Midlertidige Udvalg, at der ikke længere er 
tvivl om eksistensen af et verdensomspændende aflytningssystem for kommunikation, som 
anvendes under UKUSA-aftalen med deltagelse fra USA, Det Forenede Kongerige, Canada, 
Australien og New Zealand;

2.  opfordrer Europarådets generalsekretær til at forelægge Ministerudvalget et forslag til 
beskyttelse af privatsfæren som garanteret i artikel 8 i EMK og tilpasset til de moderne 
kommunikationsmetoder og aflytningsmuligheder, enten i en tillægsprotokol eller sammen 
med reglerne om databeskyttelse som led i en revision af databeskyttelseskonventionen, 
forudsat at der derved hverken sker en reduktion af det retsbeskyttelsesniveau, 
Menneskerettighedsdomstolen har sikret, eller af den fleksibilitet, der er afgørende nødvendig 
for tilpasning til videre udviklinger;

3.  opfordrer de medlemsstater - hvis lovgivning vedrørende efterretningstjenesternes 
aflytningskapacitet indeholder bestemmelser om beskyttelse af privatsfæren, som er 
diskriminerende - til at sikre alle europæiske borgere samme retsgarantier vedrørende 
beskyttelse af privatlivets fred og af kommunikationshemmeligheden;

4.  opfordrer medlemsstaterne til at skabe en europæisk platform til at vurdere de lovmæssige 
bestemmelser om sikring af brev- og telehemmeligheden, til at vedtage en fælles tekst herom, 
som sikrer beskyttelse af privatsfæren, som fastlagt i artikel 7 i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, for alle EU-borgere på medlemsstaternes territorium 
som helhed og desuden garanterer, at efterretningstjenesters virksomhed er i 
overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder; understreger nødvendigheden af 
udarbejdelse af fælles regler, der i højere grad er tilpasset behovene i forbindelse med 
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beskyttelse EU-borgernes grundlæggende rettigheder, som går forud for dem, der er 
garanteret i artikel 8 i EMK;

5.  opfordrer medlemsstaterne til på den næste regeringskonference at vedtage, at Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder er bindende ret, der kan indbringes 
for en domstol, for derved at forbedre beskyttelsesniveauet for de grundlæggende rettigheder, 
navnlig hvad angår beskyttelse af privatsfæren;

6.  opfordrer Europarådets medlemsstater til at vedtage en tillægsprotokol, som gør det muligt 
for De Europæiske Fællesskaber at tiltræde EMK eller at overveje andre foranstaltninger, som 
kan udelukke konflikter i retspraksis mellem Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg og 
Domstolen i Luxembourg;

7.  opfordrer EU-institutionerne til inden for deres respektive kompetence- og 
virksomhedsområder at føre de grundlæggende rettigheder, som er fastlagt i EMK og 
tilhørende protokoller samt i chartret, ud i livet;

8.  opfordrer FN's generalsekretær til at pålægge det kompetente udvalg at forelægge forslag 
om tilpasning af artikel 17 i den internationale konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder, som sikrer beskyttelse af privatsfæren, til den nye teknologiske udvikling;

9.  mener, at det er nødvendigt, at der forhandles om og indgås en aftale mellem EU og USA, 
hvori det fastlægges, at parterne gensidigt respekterer de bestemmelser om beskyttelse af 
borgernes privatsfære og hemmeligheden af virksomheders kommunikation, der er gældende 
for deres egne borgere og virksomheder;

10.  opfordrer USA til at undertegne tillægsprotokollen til den internationale konvention om 
borgerlige og politiske rettigheder, således at enkeltpersoner kan indbringe sager mod USA for 
krænkelse af konventionen for konventionens Menneskerettighedskomité; opfordrer de 
relevante amerikanske ngo'er, navnlig ACLU (American Civil Liberties Union) og EPIC 
(Electronic Privacy Information Center) til at lægge pres på den amerikanske regering for at 
opnå dette;

Nationale lovgivningsforanstaltninger til beskyttelse af borgere og virksomheder

11.  opfordrer medlemsstaterne til at revurdere og om nødvendigt justere deres nationale 
lovgivning om efterretningsvirksomhed for at sikre overensstemmelse med de grundlæggende 
rettigheder som omhandlet i den europæiske menneskerettighedskonvention og med Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at tilvejebringe bindende instrumenter, der kan sikre 
fysiske og juridiske personer effektiv beskyttelse mod enhver form for ulovlig aflytning af 
deres kommunikation;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at tilstræbe et fælles beskyttelsesniveau over for 
efterretningsaktiviteter og med henblik herpå udarbejde en adfærdskodeks (som nævnt i 
punkt 4), som er baseret på det højeste nationale beskyttelsesniveau, da de borgere, der er 
berørt af en udenrigsefterretningstjenestes virke, som regel er statsborgere i andre stater og 
dermed også i andre medlemsstater;

14.  opfordrer medlemsstaterne til sammen med USA at vedtage en adfærdskodeks af samme 
art som EU's adfærdskodeks;



15.  opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at sikre en parlamentarisk 
og retlig kontrol med deres efterretningstjenester;

16.  opfordrer Rådet og medlemsstaterne til snarest muligt at indføre et system for 
demokratisk overvågning og kontrol af den autonome europæiske efterretningsvirksomheds 
kapacitet og andre fælles og koordinerede efterretningsaktiviteter på europæisk plan; mener, 
at Parlamentet bør spille en vigtig rolle inden for dette overvågnings- og kontrolsystem;

17.  opfordrer medlemsstaterne til at gå sammen om deres kommunikationsaflytningsmidler 
for at gøre den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik mere effektiv med hensyn til 
efterretningsvirksomhed, bekæmpelse af terrorisme, spredning af atomvåben eller 
international narkotikahandel under overholdelse af bestemmelserne om beskyttelse af 
privatlivets fred og kommunikationshemmelighed og under kontrol fra Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens side;

18.  opfordrer medlemsstaterne til med henblik på øget beskyttelse af EU-borgernes 
privatsfære at indgå en aftale med tredjelande, som forpligter alle de kontraherende parter til i 
tilfælde af aflytning på en anden kontraherende parts territorium at underrette denne om de 
planlagte foranstaltninger;

Særlige foranstaltninger til bekæmpelse af økonomisk spionage

19.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje, i hvilken udstrækning økonomisk spionage og 
bestikkelse med henblik på at skaffe kontrakter kan bekæmpes gennem europæisk og 
international ret, navnlig om der inden for rammerne af WTO er mulighed for regler, som tager 
højde for den konkurrenceforvridende virkning af sådanne fremgangsmåder, f.eks. ved at 
annullere kontrakter, der er indgået på et sådant grundlag; opfordrer USA, Australien, New 
Zealand og Canada til at tilslutte sig disse initiativer;

20.  opfordrer medlemsstaterne til i EF-traktaten at indføje en bestemmelse om forbud mod 
økonomisk spionage og til ikke at drive økonomisk spionage mod hinanden, enten direkte eller 
under dække af en fremmed magt, der eventuelt kan intervenere på deres territorium, eller 
lade en fremmed magt drive spionage fra en EU-medlemsstats territorium, for således at 
respektere EF-traktatens ånd og bogstav;

21.  opfordrer medlemsstaterne til gennem et fælles entydigt og bindende instrument at 
forpligte sig til ikke at udøve økonomisk spionage og derved at bekræfte deres forpligtelser 
over for EF-traktatens ånd og bogstav; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at gennemføre 
dette bindende princip i deres nationale lovgivning om efterretningstjenester;

22.  opfordrer medlemsstaterne og den amerikanske regering til at indlede en åben dialog 
mellem USA og EU om økonomisk spionage;

Foranstaltninger vedrørende anvendelsen af gældende ret og kontrollen hermed

23.  opfordrer de nationale parlamenter, som ikke råder over selvstændige parlamentariske 
kontrolorganer til overvågning af efterretningstjenester, til at oprette sådanne;

24.  anmoder de nationale kontroludvalg for efterretningstjenesterne om under udøvelsen af 
de kontrolbeføjelser, der er tillagt dem, at lægge stor vægt på beskyttelse af privatsfæren, 
uanset om der er tale om overvågning af egne statsborgere, EU-statsborgere eller borgere fra 
tredjelande;



25.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres efterretningssystemer ikke misbruges til 
at opsnappe konkurrencerelaterede oplysninger i strid med medlemsstaternes loyalitetspligt og 
princippet om et fælles marked baseret på fri konkurrence;

26.  opfordrer Tyskland og Det Forenede Kongerige til at gøre de amerikanske 
efterretningstjenesters fortsatte tilladelse til aflytning af kommunikation på deres territorium 
betinget af, at denne sker i overensstemmelse med EMK, dvs., at proportionalitetsprincippet 
overholdes, at retsgrundlaget er tilgængeligt og konsekvenserne forudsigelige for den enkelte, 
og til at gennemføre en effektiv kontrol, da de selv bærer ansvaret for, at 
efterretningsvirksomhed på deres territorium, hvad enten den er tilladt eller blot tålt, sker i 
overensstemmelse med menneskerettighederne;

Fremme af borgernes og virksomhedernes selvbeskyttelse

27.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at informere deres borgere og 
virksomheder om, at deres internationale kommunikation under visse omstændigheder kan 
blive aflyttet; understreger, at denne oplysningsaktion må ledsages af praktisk bistand ved 
udarbejdelse og gennemførelse af omfattende beskyttelsesforanstaltninger, herunder 
vedrørende informationsteknologisikkerhed;

28.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en 
effektiv og aktiv politik for sikkerhed i informationssamfundet; understreger, at denne politik 
må lægge særlig vægt på at øge bevidstheden hos alle brugere af moderne 
kommunikationssystemer om nødvendigheden af at beskytte fortrolige oplysninger; 
understreger endvidere, at der bør oprettes et europæisk, koordineret net af organer, som kan 
yde praktisk bistand ved opstilling og implementering af omfattende beskyttelsesstrategier;

29.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde hensigtsmæssige 
foranstaltninger til fremme, udvikling og fremstilling af europæisk krypteringsteknologi og -
software og navnlig at støtte projekter, der sigter mod at udvikle brugervenlig 
krypteringssoftware med offentlig kildetekst;

30.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme softwareprojekter, hvis 
kildetekst er offentlig (såkaldt "open source software" ), da det kun derved kan sikres, at der 
ikke er indbygget "backdoors" ;

31.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme softwareprojekter, hvis 
kildetekst er offentlig (såkaldt "open source software" ), da det kun derved kan sikres, at der 
ikke er indbygget "backdoors" ; opfordrer Kommissionen til at fastlægge en standard for 
sikkerhedsgraden af software bestemt til brug ved elektronisk kommunikation og placere 
software, hvis kildetekst ikke er offentlig, i den mindst pålidelige kategori;

32.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaternes offentlige forvaltninger til systematisk 
at anvende kryptering af e-mails for derved på længere sigt at lade kryptering blive normen;

33.  opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaternes offentlige forvaltninger til at sørge for, 
at deres personale uddannes og gøres fortroligt med de nye krypteringsteknologier og -
teknikker ved indførelse af en relevant praksis og afholdelse af de nødvendige 
uddannelseskurser;

34.  opfordrer til særlig opmærksomhed omkring ansøgerlandenes stilling; anmoder om, at der 
ydes støtte, hvis de på grund af manglende teknologisk uafhængighed ikke kan træffe de 
fornødne sikkerhedsforanstaltninger;



Andre foranstaltninger

35.  opfordrer virksomhederne til at samarbejde mere intensivt med kontraspionageorganer og 
især at informere disse om angreb udefra med henblik på økonomisk spionage for derved at 
øge disse organers effektivitet;

36.  opfordrer Kommissionen til at lade foretage en sikkerhedsundersøgelse af, hvad der skal 
beskyttes, og få udviklet et sikkerhedskoncept;

37.  opfordrer på baggrund af den stærkt tiltrængte modernisering Kommissionen til at 
opdatere sit krypteringssystem og anmoder indtrængende budgetmyndigheden (Rådet og 
Parlamentet) om at stille de nødvendige midler til rådighed;

38.  anmoder det kompetente udvalg om at udarbejde en initiativbetænkning om sikkerheden 
og beskyttelsen af fortrolige dokumenter i EU-institutionerne;

39.  opfordrer Kommissionen til at sikre databeskyttelse i forbindelse med dens egen 
databehandling og øge beskyttelsen af den fortrolige art af dokumenter, der ikke er offentligt 
tilgængelige;

40.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om som led i det 6. rammeprogram for 
forskning at investere i nye teknologier inden for krypterings- og dekrypteringsteknik;

41.  opfordrer til, at stater, der udsættes for konkurrenceforvridning som følge af statsstøtte 
eller økonomisk misbrug af spionage, giver meddelelse herom til myndighederne og 
kontrolorganerne i den stat, hvorfra disse aktiviteter er udført, for at disse 
konkurrenceforvridende aktiviteter kan bringes til ophør;

42.  opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag med henblik på i tæt samarbejde med 
erhvervslivet og medlemsstaterne at etablere et europæisk, koordineret net af 
rådgivningsinstanser - navnlig i de medlemsstater, hvor der endnu ikke findes sådanne - for 
informationssikkerhed i erhvervslivet, som ud over at skærpe bevidstheden om problemet 
også skal yde praktisk hjælp;

43.  anser det for hensigtsmæssigt, at der afholdes en international kongres om beskyttelse af 
privatsfæren mod telekommunikationsovervågning for derved at skabe en platform, hvor 
ngo'er fra Europa, USA og andre stater kan drøfte de grænseoverskridende og internationale 
aspekter og koordinere aktivitetsområder og fremgangsmåder;

44.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Europarådets 
generalsekretær og Parlamentariske Forsamling, medlemsstaternes og ansøgerlandenes 
regeringer og parlamenter samt USA, Australien, New Zealand og Canada.
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