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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. признава, че интернет е от съществено значение за упражняването на практика на 
свободата на словото, за културното многообразие, медийния плурализъм, 
демократичното гражданство, както и образованието и достъпа до информация и по 
този начин представлява едно от основните средства за разпространение на 
демократичните ценности в целия свят;

2. във връзка с това счита, че всякакви ограничения, наложени върху упражняването 
на тези основни права, следва да бъдат в съответствие с Европейската конвенция за 
защита правата на човека и основните свободи;

3. изтъква необходимостта от това интернет да бъде опазен като безопасна, свободна, 
надеждна, многоезична и отворена за всеки гражданин на света среда;

4. отбелязва, че прозрачното и отговорно управление на интернет може да изиграе 
важна роля в надзора върху начина, по който „търсачките” обработват информация 
в световен мащаб;

5. подчертава необходимостта от защита и насърчаване на европейското културно 
наследство, включително чрез интернет;

6. застъпва становището, че интернет играе съществена роля за стимулиране на 
нововъведенията и намаляване на цифровото, социално и културно разделение 
спрямо други части на света;

7. отбелязва напредъка, обещан в новото потвърждение на ангажиментите на 
Департамента по търговия на САЩ и Интернет корпорацията за присвоени имена и 
адреси (ICANN); при все това, трябва да се внимава да не се стигне до пълна 
многостранна структура на управление;

8. при все това, припомня, че интернет като глобален ресурс не бива да бъде 
обвързван с едно национално правителство и във връзка с това призовава за нов 
световен модел на управление на интернет, който да се основава на управление, 
което подлежи в по-голяма степен на отчетност и което е по-прозрачно;

9. изтъква значението на Форума за управление на интернет като многостранен 
форум, в който са представени всички заинтересовани лица, както е посочено в 
резолюцията на Европейския парламент от 17 януари 2008 г. относно Втория 
форум за управление на интернет, проведен в Рио де Жанейро от 12 до 15 ноември 
2007 г.1;

10. настоятелно приканва Европейската комисия да подкрепи инициативи във връзка с 
                                               
1 OВ C 41 E, 19.2.2009 г., стр. 80.



PE431.014v02-00 4/6 AD\804156BG.doc

BG

организацията на ефективен Европейски форум за управление на интернет;

11. призовава за поставянето на начало на трансатлантически преговори между 
администрациите на САЩ и ЕС, с цел ICANN да придобие още по-международен 
характер и да се разработи модел на управление, гарантиращ свободния достъп и 
глобалната сигурност на интернет, включително защитата на личните данни и 
личния живот;

12. призовава Комисията да започне консултации, наред с другото между Форума за 
управление на интернет, Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и 
ICANN, с цел постигане на споразумение за предотвратяване на атаките в интернет 
(оръжейна надпревара в кибернетичното пространство);

13. изтъква значението на включване на участници от Азия в преговорите относно 
управлението на интернет, като се вземе предвид спецификата на азиатския пазар;

14. изтъква необходимостта от включване на крайните потребители в процеса на 
създаване на модел на управление, като се акцентува върху сътрудничеството 
между университетите и света на бизнеса на местно, регионално и национално 
равнище;

15. приветства решението на ICANN да отвори системата за имена на домейни за 
знаци, които не са на латиница;

16. настоятелно призовава да се предприемат действия за насърчаване на 
образованието в областта на използването на предлаганите в интернет ресурси и 
избора на критерии относно начина на използване на тези ресурси;

17. изтъква значението на инициативи и мерки за защита на малолетните в онлайн 
средата, като например Програмата за по-безопасен интернет; наред с това, счита 
за важно гарантирането на това, че родителите и учителите имат познанията, които 
са необходими с оглед подпомагането на малолетните при безопасното използване 
на мрежите;

18. призовава за повече инициативи в подкрепа на по-безопасното „сърфиране” в 
интернет от деца, за разпространение на най-добрите практики в световен мащаб и 
укрепване на международното сътрудничество в борбата срещу вредно и незаконно 
съдържание в онлайн средата, особено с оглед на сексуалната злоупотреба с деца в 
интернет;

19. приветства факта, че Комисията разбира важността на преодоляването на 
„цифровото разделение” и свързаните с развитието въпроси, които са част от 
управлението на интернет; при все това, вниманието трябва да се насочи и към 
многобройните по-възрастни граждани в развитите и в развиващите се държави, 
които често се чувстват като изоставащи в новия „онлайн” свят; интернет може да 
бъде ефективно средство за социално включване и нашите по-възрастни граждани 
трябва да бъдат приобщени;

20. призовава за нов генеричен домейн от първо ниво за културни организации, пазари, 
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медии и хора на изкуството, например, ‘.culture’ или ‘.art’;

21. насърчава тясното сътрудничество по отношение на свързани с интернет въпроси 
между ЕС и Форума за управление на интернет;

22. изтъква необходимостта от постигане на подходящ баланс между защитата на 
личния живот на потребителите и регистрирането на лични данни.
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