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FORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. erkender, at internettet er afgørende for den praktiske udøvelse af ytringsfriheden, kulturel 
mangfoldighed, mediepluralisme, demokratisk medborgerskab samt uddannelse og 
adgang til information og på denne måde udgør en af de vigtigste motorer bag 
udbredelsen af de demokratiske værdier i verden;

2. mener i denne forbindelse, at enhver begrænsning i udøvelsen af disse grundlæggende 
rettigheder skal være i overensstemmelse med den europæiske konvention til beskyttelse 
af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

3. understreger nødvendigheden af at sikre, at internettet forbliver sikkert, gratis, pålideligt 
og flersproget samt åbent for alle borgere i verden;

4. bemærker, at gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af internettet kan spille en vigtig rolle 
i forbindelse med kontrollen med, hvordan søgemaskiner håndterer information i hele 
verden;

5. understreger behovet for at beskytte og fremme den europæiske kulturarv, herunder 
gennem internettet;

6. mener, at internettet spiller en afgørende rolle i forbindelse med at fremme innovation og 
mindske den digitale, sociale og kulturelle kløft i forhold til andre dele af verden;

7. noterer sig de forbedringer, der er blevet lovet i den nye bekræftelse af tilsagn fra det 
amerikanske handelsministerium og Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN); mener, at der imidlertid skal drages omsorg for, at det ikke kommer 
til at udgøre en fuld multilateral forvaltningsstruktur;

8. minder imidlertid om, at internettet som global ressource ikke bør være bundet til én 
national regering, og opfordrer derfor til en ny global model for forvaltning af internettet, 
der baseres på en mere ansvarlig og gennemsigtig forvaltning;

9. fremhæver vigtigheden af Internet Governance Forum som et multilateralt forum, hvor 
alle interessenter er repræsenteret, som allerede bemærket af Europa-Parlamentet i sin 
beslutning af 17. januar 2008 om det andet Internet Governance Forum i Rio de Janeiro 
den 12.-15. november 20071;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte initiativer til tilrettelæggelse af et 
effektivt europæisk Internet Governance Forum;

11. opfordrer til, at der indledes transatlantiske forhandlinger mellem USA og EU med 
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henblik på yderligere at internationalisere ICANN, og til at udvikle en forvaltningsmodel, 
der sikrer fri adgang til og global sikkerhed på internettet, herunder beskyttelse af 
personoplysninger og privatlivets fred;

12. opfordrer Kommissionen til at iværksætte høringer mellem bl.a. Internet Governance 
Forum, Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU) og ICANN med henblik på at 
indgå en aftale om forebyggelse af internetangreb (et våbenkapløb på internettet);

13. fremhæver betydningen af at inddrage asiatiske aktører i drøftelserne om forvaltning af 
internettet, idet der tages højde for det asiatiske markeds særpræg;

14. understreger behovet for også at inddrage slutbrugerne i processen med at skabe en 
forvaltningsmodel, idet der lægges vægt på samarbejde mellem universiteter og 
erhvervslivet på lokalt, regionalt og nationalt plan;

15. glæder sig over ICANN's beslutning om at åbne domænenavnssystemet for ikke-latinske 
bogstaver;

16. opfordrer indtrængende til, at der træffes foranstaltninger til fremme af uddannelse i 
udnyttelsen af internettets ressourcer og fastlæggelse af kriterier for, hvordan disse 
ressourcer udnyttes;

17. understreger betydningen af initiativer og foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige på 
internettet, såsom programmet Safer Internet; mener endvidere, at det er vigtigt at sikre, at 
forældre og lærere har den nødvendige viden til at hjælpe mindreårige med at bruge 
netværk på en sikker måde; 

18. opfordrer til flere initiativer med henblik på at styrke børns muligheder for at udforske 
internettet i sikkerhed, udbrede bedste praksis i hele verden og styrke det internationale 
samarbejde i kampen mod skadeligt og ulovligt indhold på nettet, navnlig med hensyn til 
seksuelt misbrug af børn over internettet;

19. glæder sig over, at Kommissionen forstår betydningen af at "bygge bro over den digitale 
kløft" samt de udviklingsspørgsmål, der ligger i forvaltningen af internettet; mener 
imidlertid, at der også skal fokuseres på mange ældre borgere i både de udviklede lande 
og udviklingslandene, som ofte føler, at de er koblet af denne nye onlineverden; mener 
også, at internettet kan være et effektivt værktøj til social integration, og at vores ældre 
borgere skal inddrages;

20. kræver et nyt generisk topdomæne for kulturelle organisationer, centre og medier samt 
kunstnere, f.eks. ".culture" eller ".art";

21. tilskynder til et tæt samarbejde om internetrelaterede spørgsmål mellem EU og Internet 
Governance Forum;

22. understreger behovet for at finde en passende balance mellem beskyttelsen af brugernes 
privatliv og registreringen af personoplysninger.
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