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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et internetil on oluline roll sõnavabaduse, kultuurilise mitmekesisuse, 
meediapluralismi, demokraatliku kodakondsuse ning samuti hariduse ja teabele 
juurdepääsu praktilisel tagamisel, ja et sel viisil on internet üks peamisi vahendeid, mille 
abil levitada demokraatlikke väärtusi kogu maailmas;

2. on sellega seoses seisukohal, et nimetatud põhiõiguste teostamisele seatud piirangud 
peaksid olema kooskõlas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga;

3. rõhutab vajadust säilitada turvaline, vaba, usaldusväärne ja mitmekeelne ning kõigile 
maailma kodanikele avatud internet;

4. täheldab, et interneti läbipaistval ja vastutustundlikul haldamisel võib olla oluline osa 
selle järelevalves, kuidas kogu maailma otsingumootorid teavet töötlevad;

5. toonitab vajadust kaitsta ja edendada Euroopa kultuuripärandit, sealhulgas ka interneti 
abil;

6. on seisukohal, et internetil on ülioluline osa innovatsiooni soodustamisel ning digitaalse, 
sotsiaalse ja kultuurilise lõhe vähendamisel võrreldes maailma muude piirkondadega;

7. võtab teadmiseks parandused, mida Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium ning 
Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon (ICANN) on lubanud oma uues 
kinnituses kohustuste võtmise kohta; tunneb siiski muret, et see ei tähenda täielikult 
mitmepoolset haldusstruktuuri;

8. tuletab siiski meelde, et internetti kui ülemaailmset vahendit ei tohiks siduda ühe riigi 
valitsusega, ning nõuab seetõttu, et loodaks interneti haldamise uus, ülemaailmne mudel, 
mis põhineb vastutustundlikumal ja läbipaistvamal haldamisel;

9. toonitab, kui oluline on Interneti Haldamise Foorum mitmepoolse foorumina, milles on 
esindatud kõik sidusrühmad, nagu seda on juba märgitud Euroopa Parlamendi 17. 
jaanuari 2008. aasta resolutsioonis 12.–15. novembril 2007. aastal Rio de Janeiros peetud 
teise Interneti valitsemise foorumi kohta1;

10. nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon toetaks algatusi tulemusliku Euroopa Interneti 
Haldamise Foorumi loomiseks;

11. nõuab Atlandi-üleste läbirääkimiste alustamist USA ja ELi valitsuste vahel, et muuta 
ICANN rahvusvahelisemaks ja arendada välja haldusmudel, mis tagab vaba juurdepääsu 
internetile ja interneti ülemaailmse turvalisuse, sealhulgas isikuandmete kaitse ja eraelu 
puutumatuse;

                                               
1 ELT C 41 E, 19.2.2009, lk 80.
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12. kutsub komisjoni üles algatama konsultatsioone, muu hulgas Interneti Haldamise 
Foorumi, Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) ja ICANNi vahel, et jõuda 
kokkuleppele internetirünnakute (küber-võidurelvastumise) ärahoidmise küsimuses;

13. toonitab, kui oluline on kaasata interneti haldamise üle peetavatesse läbirääkimistesse 
Aasia osalejaid, võttes arvesse Aasia turu eripära;

14. rõhutab samuti, kui oluline on kaasata haldusmudeli loomisesse lõpptarbijad, tõstes esile 
ülikoolide ja ärimaailma vahelist koostööd kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil;

15. väljendab heameelt ICANNi otsuse üle laiendada domeeninimede süsteemi ladina 
tähestikku mittekuuluvatele tähtedele;

16. nõuab tungivalt meetmete võtmist, et edendada koolitust internetis pakutavate ressursside 
kasutamise ja kõnealuste ressursside kasutamiseks vajalike kriteeriumide valiku osas;

17. rõhutab alaealiste kaitsmist internetis käsitlevate algatuste ja meetmete, näiteks 
programmi „Turvalisem internet” (Safer Internet) tähtsust; peab lisaks oluliseks tagada, et 
vanematel ja õpetajatel oleksid vajalikud teadmised, aitamaks alaealistel võrke turvaliselt
kasutada;

18. nõuab, et loodaks rohkem algatusi laste internetikasutuse turvalisuse suurendamiseks, 
parimate tavade levitamiseks kõikjal maailmas ning rahvusvahelise koostöö 
tugevdamiseks internetis leiduva kahjuliku ja ebaseadusliku infosisu vastu võitlemisel, 
eelkõige seoses laste seksuaalse kuritarvitusega internetis;

19. väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon mõistab, kui oluline on vähendada nn 
digitaalset lõhet, ja saab aru interneti haldamisega kaasnevatest arenguprobleemidest; 
siiski tuleb pöörata tähelepanu ka paljudele eakamatele kodanikele nii arenenud kui ka 
arenguriikides, kes tunnevad sageli, et nad on selles uues internetimaailmas maha jäetud; 
internet võib olla tulemuslik sotsiaalse kaasamise vahend ja meie eakamad kodanikud 
tuleb samuti kaasata;

20. nõuab uut üldist tippdomeeni kultuuriorganisatsioonidele, kultuurilistele väljunditele, 
meediale ja kunstnikele, näiteks „.culture” või „.art”;

21. ergutab ELi ja Interneti Haldamise Foorumit tegema tihedamat koostööd interneti asjus;

22. toonitab, et tuleb leida sobiv tasakaal kasutajate eraelu puutumatuse kaitse ja 
isikuandmete salvestamise vahel.
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