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EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. tunnustaa internetin tärkeyden ilmaisunvapauden, kulttuurisen monimuotoisuuden, 
tiedotusvälineiden moninaisuuden ja demokraattisen kansalaisuuden toteutumiselle sekä 
koulutukselle ja tiedonsaannille, ja katsoo internetin olevan siten yksi tärkeimmistä 
demokraattisia arvoja koko maailmassa edistävistä tekijöistä;

2. katsoo, että kaikkien edellä mainittuihin perusoikeuksiin kohdistuvien rajoitusten pitäisi 
noudattaa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyä yleissopimusta;

3. korostaa, että on välttämätöntä pitää internet turvallisena, vapaana, luotettavana ja 
monikielisenä sekä avoimena kaikille kansalaisille maailmassa;

4. toteaa, että avoin ja vastuuntuntoinen internetin hallinto saattaa olla merkittävässä 
asemassa kun valvotaan, miten hakukoneet käsittelevät tietoja maailmanlaajuisesti;

5. korostaa, että Euroopan kulttuuriperintöä on suojeltava ja markkinoitava myös internetin 
avulla;

6. katsoo, että internet on ratkaisevassa asemassa, kun kannustetaan innovointeihin ja 
kavennetaan digitaalista, sosiaalista ja kulttuurista kuilua muuhun maailmaan nähden;

7. panee merkille parannukset, jotka Yhdysvaltojen kauppaministeriö ja internet-osoitteita ja 
verkkotunnuksia hallinnoiva ICANN-järjestö ovat luvanneet uudessa sitoumuksessa; on 
kuitenkin huolissaan siitä, että kyseessä ei ole täysin monenvälinen hallintorakenne;

8. muistuttaa kuitenkin, että internet on maailmanlaajuinen lähde eikä sitä pitäisi sitoa 
yhteen kansalliseen hallintoon, ja vaatii uutta maailmanlaajuista, vastuullisempaan ja 
avoimempaan hallintoon perustuvaa internetin hallinnointimallia;

9. korostaa internetin hallintofoorumin merkitystä monenvälisenä foorumina, jossa kaikki 
sidosryhmät ovat edustettuina, kuten Euroopan parlamentti on todennut jo 
17. tammikuuta 2008 antamassaan, Rio de Janeirossa 12.–15. marraskuuta 2007 pidettyä 
toista internetin hallintofoorumia koskevassa päätöslauselmassa1;

10. kehottaa komissiota tukemaan aloitteita, joilla pyritään tehokkaan eurooppalaisen 
internetin hallintofoorumin järjestämiseen;

11. pyytää käynnistämään transatlanttiset, Yhdysvaltojen ja EU:n viranomaisten väliset 
keskustelut ICANNin kansainvälisyyden lisäämiseksi ja sellaisen hallinnointimallin 
kehittämiseksi, joka takaisi vapaan pääsyn internetiin sekä internetin maailmanlaajuisen 
turvallisuuden mukaan lukien henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen;

                                               
1 EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 80.
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12. kehottaa komissiota käynnistämään muun muassa internetin hallintofoorumin, 
Kansainvälisen televiestintäliiton (ITU) ja ICANNin kanssa kuulemiset, jotta päästäisiin 
sopimukseen internet-hyökkäysten estämisestä (kyberasevarustelu);

13. tähdentää, miten tärkeää on saada aasialaiset toimijat mukaan internetin hallintoa 
koskeviin neuvotteluihin, kun otetaan huomioon aasialaisten markkinoiden erityisluonne;

14. tähdentää myös, että loppukäyttäjät on saatava mukaan hallintomallin kehittämiseen, 
jolloin on painotettava korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä paikallisella, alueellisella 
ja kansallisella tasolla;

15. suhtautuu myönteisesti ICANNin päätökseen ottaa mukaan verkkotunnusjärjestelmään 
muitakin kuin latinalaisia aakkosia;

16. kehottaa toteuttamaan toimia internetin tarjoamien resurssien käyttöä ja kyseisten 
resurssien valintakriteereitä koskevan koulutuksen edistämiseksi;

17. korostaa Safer Internet -ohjelman kaltaisten, alaikäisten suojelua koskevien aloitteiden ja 
toimien tärkeyttä; pitää lisäksi tärkeänä sen varmistamista, että vanhemmilla ja opettajilla 
on tarvittavat tiedot alaikäisten auttamiseen verkkoturvallisuutta koskevissa 
kysymyksissä;

18. pyytää tekemään lisää aloitteita lasten turvallisen internetin käytön parantamiseksi, 
parhaiden käytäntöjen levittämiseksi maailmanlaajuisesti ja verkossa olevan haitallisen ja 
laittoman sisällön ja etenkin internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
torjuntaan tähtäävän kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi;

19. pitää myönteisenä, että komissio tiedostaa digitaalisen kuilun kaventamisen ja internetin 
hallinnon kehittämisnäkökohtien merkityksen; katsoo kuitenkin, että on keskityttävä 
myös kehittyneen ja kehittyvän maailman lukuisiin vanhuksiin, jotka tuntevat usein 
jääneensä jälkeen uudessa verkkomaailmassa; katsoo, että internet voi olla tehokas 
yhteiskunnallista osallisuutta voimistava väline ja että vanhuksemme on otettava siihen 
mukaan;

20. edellyttää, että kulttuurialan järjestöille, radio- ja tv-asemille, tiedotusvälineille ja 
taiteilijoille luodaan uusi yleinen verkko-osoite, esimerkiksi ".culture" tai ".art";

21. kannustaa EU:ta ja internetin hallintofoorumia tiiviimpään yhteistyöhön internetiä 
koskevissa kysymyksissä;

22. korostaa, että käyttäjien yksityisyyden suojaamisen ja henkilötietojen tallentamisen 
välille on löydettävä sopiva tasapaino.
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