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NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává, že internet má zásadní význam pro to, aby mohla v praktickém životě fungovat 
svoboda projevu, kulturní rozmanitost, pluralita sdělovacích prostředků, demokratické 
občanství, ale i vzdělávání a přístup k informacím, a že tedy představuje jednu z hlavních 
hybných sil propagace demokratických hodnot ve světě;

2. v této souvislosti se domnívá, že jakákoli omezení uvalená na výkon těchto základních 
práv by měla být v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních 
svobod;

3. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byla zachována bezpečnost, svoboda, spolehlivost 
a mnohojazyčnost internetu i jeho dostupnost pro všechny občany světa;

4. domnívá se, že transparentní a odpovědné řízení internetu může být významnou součástí 
dohledu nad tím, jakým způsobem vyhledávače na celém světě zacházejí s informacemi;

5. zdůrazňuje potřebu chránit a podporovat evropské kulturní dědictví, a to i pomocí 
internetu;

6. zastává názor, že internet hraje zásadní úlohu při stimulaci inovací a zmenšování 
digitální, sociální a kulturní propasti ve srovnání s ostatními částmi světa;

7. bere na vědomí zlepšení, která v nově potvrzených závazcích přislíbilo Ministerstvo 
obchodu Spojených států a Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel (ICANN); je 
však třeba vyslovit znepokojení nad tím, že tyto závazky neposkytují úplnou 
mnohostrannou strukturu řízení;

8. připomíná nicméně, že internet by jako celosvětový zdroj neměl být vázán na vládu 
jednoho státu, a žádá proto, aby byl vytvořen nový globální model řízení internetu, jehož 
základem bude větší odpovědnost a vyšší transparentnost v řízení;

9. zdůrazňuje význam fóra o dozoru nad internetem jako mnohostranného fóra, v němž jsou 
zastoupeny všechny zúčastněné strany, jak již uvedl Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 17. ledna 2008 o druhém fóru o dozoru nad internetem, které se konalo 
v Riu de Janeiru ve dnech 12. až 15. listopadu 2007;

10. naléhavě vyzývá Evropskou komisi, aby podpořila iniciativy na organizaci efektivního 
Evropského fóra pro správu internetu;

11. žádá, aby byla zahájena transatlantická jednání mezi představiteli Spojených států a EU, 
jež by měla vést k další internacionalizaci ICANN a vytvořit model řízení, který by 
zaručoval volný přístup k internetu a jeho celosvětovou bezpečnost včetně ochrany 
osobních údajů a soukromí;

12. vyzývá Komisi, aby iniciovala konzultace, mimo jiné mezi fórem o dozoru nad 
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internetem, Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) a ICANN, s cílem dospět k dohodě 
o zabránění internetovým útokům (závody v počítačovém zbrojení);

13. vzhledem ke specifické povaze asijského trhu zdůrazňuje význam přizvání asijských 
účastníků k jednání o řízení internetu;

14. zdůrazňuje, že je rovněž potřeba do procesu vytváření modelu řízení zapojit i spotřebitele 
a klást přitom důraz na spolupráci mezi univerzitami a podniky na místní, regionální 
a vnitrostátní úrovni;

15. vítá rozhodnutí ICANN otevřít systém doménových jmen i pro nelatinské znaky;

16. naléhavě požaduje, aby byla přijata opatření na podporu vzdělávání ve využívání zdrojů 
nabízených internetem a výběru kritérií pro využívání těchto zdrojů;

17. zdůrazňuje význam iniciativ a opatření na ochranu mladistvých osob využívajících 
internet, jako např. program bezpečnějšího internetu (Safer Internet); dále se domnívá, že 
je důležité zajistit, aby rodiče a učitelé měli dostatečné znalosti pro to, aby mohli 
mladistvým pomáhat bezpečně užívat internet;

18. žádá více iniciativ, které by u dětí posílily bezpečné poznávání internetu, celosvětově 
šířily osvědčené postupy a prohloubily mezinárodní spolupráci v boji proti škodlivému či 
nezákonnému obsahu šířenému online, zejména s ohledem na sexuální zneužívání dětí na 
internetu;

19. vítá skutečnost, že Komise chápe význam překlenutí digitální propasti a otázek vývoje, 
které jsou součástí řízení internetu; je však třeba se zaměřit na mnoho starších občanů ve 
vyspělých i rozvojových zemích, kteří se často cítí v novém „online“ světě opuštěni; 
internet může být účinným nástrojem sociálního začlenění a naše starší spoluobčany je 
třeba do společnosti začlenit;

20. žádá vytvoření nové obecné domény nejvyššího řádu pro kulturní organizace, publikační 
příležitosti, sdělovací prostředky a umělce, např. „.culture“ nebo „.art“;

21. vybízí k úzké spolupráci v otázkách souvisejících s internetem mezi EU a fórem o dozoru 
nad internetem;

22. zdůrazňuje potřebu nalézt vhodnou rovnováhu mezi ochranou soukromí uživatelů 
a zaznamenáváním osobních údajů.
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