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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της 
τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι το Διαδίκτυο είναι απαραίτητο για την εφαρμογή στην πράξη της 
ελευθερίας έκφρασης, της πολιτισμικής πολυμορφίας, της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης, την άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και για την 
εκπαίδευση και την πρόσβαση στην πληροφόρηση , και έτσι αντιπροσωπεύει μια από τις 
κυριότερες κινητήριες δυνάμεις για τη διάδοση των δημοκρατικών αξιών σε ολόκληρο 
τον κόσμο·

2. θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οιοσδήποτε περιορισμός επιβάλλεται στην άσκηση αυτών των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων πρέπει να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την 
Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το Διαδίκτυο ασφαλές, ελεύθερο, αξιόπιστο, 
πολυγλωσσικό, και ανοικτό σε όλους τους πολίτες του κόσμου· 

4. παρατηρεί ότι η διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση του Διαδικτύου μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εποπτεία του τρόπου με τον οποίο οι μηχανές 
αναζήτησης χειρίζονται τις πληροφορίες παγκοσμίως·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να προστατευτεί και να προωθηθεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική 
κληρονομιά, μεταξύ άλλων μέσω του Διαδικτύου·

6. πιστεύει ότι το Διαδίκτυο διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και 
τη μείωση του ψηφιακού, κοινωνικού και πολιτισμικού χάσματος σε σύγκριση με άλλα 
μέρη του κόσμου·

7. σημειώνει τις βελτιώσεις για τις οποίες επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευση του το 
Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και το Σώμα του Διαδικτύου για την Εκχώρηση 
Ονομάτων και Αριθμών (ICANN)· ανησυχεί ωστόσο διότι δεν δημιουργείται μια πλήρως 
πολυμερής δομή διακυβέρνησης·

8. υπενθυμίζει, εντούτοις, ότι το Διαδίκτυο είναι ένας παγκόσμιος πόρος και δεν θα πρέπει
να συνδεθεί με συγκεκριμένη εθνική κυβέρνηση· ζητεί, ως εκ τούτου, να δημιουργηθεί 
ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο διακυβέρνησης του Διαδικτύου, στη βάση μηχανισμών 
διαχείρισης που θα παρέχουν αυξημένη λογοδοσία και διαφάνεια·

9. υπογραμμίζει τη σημασία του Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου ως πολυμερούς 
βήματος στο οποίο αντιπροσωπεύονται όλοι οι συμμέτοχοι, όπως ήδη δηλώθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το 
δεύτερο Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο από τις 12 έως τις 15 Νοεμβρίου 20071·

                                               
1 ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σελ. 80.
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10. ζητεί επιμόνως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει πρωτοβουλίες για τη 
διοργάνωση ενός αποτελεσματικού Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου·

11. ζητεί την έναρξη διατλαντικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ με στόχο την 
μεγαλύτερη διεθνοποίηση του ICANN και την ανάπτυξη ενός προτύπου διακυβέρνησης 
που θα διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο του 
Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής·

12. καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων μεταξύ του Φόρουμ 
Διακυβέρνησης Διαδικτύου, της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και του 
ICANN, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία για την πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων 
(ανταγωνισμός εξοπλισμών στον κυβερνοχώρο)·

13. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συμμετοχή παραγόντων από την Ασία στις 
συνομιλίες για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό
χαρακτήρα της ασιατικής αγοράς·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμετάσχουν και οι τελικοί καταναλωτές στη διαδικασία 
δημιουργίας ενός προτύπου διακυβέρνησης, με έμφαση στη συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

15. χαιρετίζει την απόφαση του ICANN να ανοίξει το σύστημα ονομάτων χώρου σε μη-
λατινικούς χαρακτήρες·

16. επιμένει να καλλιεργηθεί η εκπαίδευση στη χρήση των πόρων που προσφέρει το 
Διαδίκτυο και στην επιλογή των κριτηρίων για το πώς να χρησιμοποιούνται πόροι αυτοί

17. υπογραμμίζει τη σημασία πρωτοβουλιών και δράσεων υπέρ της προστασίας των 
ανηλίκων στο επιγραμμικό περιβάλλον, όπως είναι το πρόγραμμα για "ασφαλέστερη 
χρήση του Διαδικτύου" και επίσης του να εξασφαλιστεί ότι γονείς και εκπαιδευτικοί 
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να βοηθούν τους ανηλίκους στην ασφαλή χρήση 
των δικτύων·

18. ζητεί να υπάρξουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφαλούς 
εξερεύνησης του Διαδικτύου από τα παιδιά, για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και για την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας στον αγώνα για 
την καταπολέμηση του παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ιδίως σε 
σχέση με τη σεξουαλική κακομεταχείριση παιδιών στο Διαδίκτυο·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η Επιτροπή κατανοεί τη σημασία της "γεφύρωσης 
του ψηφιακού χάσματος" και κατανοεί τα αναπτυξιακά ζητήματα που δημιουργούνται 
στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου· ωστόσο, έμφαση πρέπει επίσης να δοθεί σε πολλούς 
ηλικιωμένους πολίτες τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, οι 
οποίοι συχνά αισθάνονται ότι έχουν αφεθεί έξω από αυτόν τον νέο δικτυακό κόσμο· το 
Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο κοινωνικής ένταξης και οι 
ηλικιωμένοι συμπολίτες μας πρέπει να συμπεριληφθούν·

20. ζητεί να δημιουργηθεί ·ένας  νέος τομέας ανωτάτου επιπέδου γενικού χαρακτήρα για 



AD\804156EL.doc 5/6 PE431.014v02-00

EL

πολιτιστικές οργανώσεις, χώρους πολιτισμού, μέσα και καλλιτέχνες, για παράδειγμα 
"culture" ή "art"·

21. ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και στο Φόρουμ Διακυβέρνησης 
Διαδικτύου για ζητήματα που συνδέονται με το Διαδίκτυο·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής των χρηστών και της καταγραφής των προσωπικών δεδομένων.
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