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PASIŪLYMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad internetas labai svarbus praktinei žodžio laisvės, kultūros įvairovės, 
žiniasklaidos pliuralizmo, demokratinio pilietiškumo raiškai, taip pat švietimui ir prieigai 
prie informacijos, ir dėl to jis yra viena iš pagrindinių demokratinių vertybių sklaidos 
pasaulyje priemonių;

2. todėl mano, kad bet kokie galimybės naudotis šiomis pagrindinėmis teisėmis apribojimai 
turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
konvencijos nuostatas;

3. pabrėžia, kad būtina užtikrinti saugų, nemokamą, patikimą ir daugiakalbį internetą, kuris 
būtų prieinamas visiems pasaulio piliečiams;

4. pažymi, kad skaidrus ir atsakingas interneto valdymas gali atlikti svarbų vaidmenį 
kontroliuojant, kaip paieškos sistemomis tvarkoma informacija visame pasaulyje;

5. pabrėžia, kad būtina saugoti ir remti Europos kultūrinį paveldą, taip pat ir internetu;

6. mano, kad internetas atlieka labai svarbų vaidmenį skatinant naujovių diegimą ir 
mažinant skaitmeninį, socialinį ir kultūrinį skirtingų pasaulio šalių pasidalijimą;

7. atkreipia dėmesį į patobulinimus, kuriuos žadėta atlikti iš naujo tvirtinant Jungtinių 
Amerikos Valstijų Komercijos departamento ir Interneto vardų ir numerių paskyrimo 
korporacijos (angl. ICANN) įsipareigojimus; vis dėlto mano, kad būtina susirūpinti dėl 
to, kad pagal juos nenumatoma parengti visapusiškos daugiašalės valdymo struktūros;

8. tačiau primena, kad internetas, kaip pasaulinis resursas, neturėtų būti susietas su viena 
nacionaline vyriausybe, ir todėl ragina kurti naują pasaulinį interneto valdymo modelį, 
kuris būtų grindžiamas atskaitingesnio ir skaidresnio valdymo principais;

9. pabrėžia Interneto reglamentavimo forumo – daugiašalio forumo, kuriame dalyvauja 
visos suinteresuotosios šalys – svarbą, kaip Europos Parlamentas jau buvo pareiškęs savo 
2008 m. sausio 17 d. rezoliucijoje dėl Interneto reglamentavimo antrojo forumo, įvykusio 
Rio de Žaneire 2007 m. lapkričio 12–15 d.1;

10. ragina Europos Komisiją remti veiksmingo Europos interneto valdymo forumo 
organizavimo iniciatyvas;

11. ragina JAV ir ES administracijas pradėti transatlantines derybas siekiant dar labiau 
internacionalizuoti ICANN ir sukurti valdymo modelį, kurį taikant būtų užtikrinta 
nemokama prieiga prie interneto ir jo pasaulinis saugumas, įskaitant asmens duomenų ir 
privatumo apsaugą;
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12. ragina Komisiją inicijuoti, inter alia, Interneto reglamentavimo forumo, Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos ir ICANN konsultacijas siekiant sudaryti susitarimą dėl 
interneto išpuolių (kibernetinių ginklavimosi varžybų) prevencijos;

13. atsižvelgdamas į specifinį Azijos rinkos pobūdį, pabrėžia, kad į derybas dėl interneto 
valdymo svarbu įtraukti Azijos veikėjus;

14. pabrėžia, kad taip pat svarbu į valdymo modelio kūrimo procesą įtraukti galutinius 
vartotojus, didesnį dėmesį skiriant universitetų ir verslo pasaulio bendradarbiavimui 
vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis;

15. teigiamai vertina ICANN sprendimą sukurti domeno vardų sistemą, skirtą naudoti ne 
lotyniškais rašmenimis;

16. ragina imtis veiksmų siekiant skatinti mokytis naudotis interneto teikiamais ištekliais ir 
pasirinkti šių išteklių naudojimo kriterijus;

17. pabrėžia internetu besinaudojančių mažamečių asmenų apsaugos iniciatyvų ir veiksmų, 
pvz., programos „Saugesnis internetas“, svarbą; taip pat mano, jog svarbu užtikrinti, kad 
tėvai ir mokytojai įgytų žinių, reikalingų padėti nepilnamečiams padėti saugiai naudotis
žiniatinkliu;

18. ragina parengti daugiau iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama stiprinti saugų vaikų 
naudojimąsi internetu, platinti pažangiausią patirtį visame pasaulyje ir stiprinti tarptautinį 
bendradarbiavimą kovojant su žalingu ir neteisėtu interneto turiniu, ypač su lytiniu vaikų 
išnaudojimu internetu;

19. palankiai vertina tai, kad Komisija suvokia skaitmeninės atskirties mažinimo svarbą ir 
išmano su interneto valdymu susijusius vystymo klausimus; tačiau būtina skirti dėmesio 
ir daugybei išsivysčiusių ir besivystančių valstybių vyresnio amžiaus piliečių, kurie 
dažnai jaučiasi palikti šio naujo interneto pasaulio nuošalėje; internetas gali būti 
veiksminga socialinės įtraukties priemonė, todėl turi būti užtikrinta mūsų vyresnio 
amžiaus piliečių įtrauktis;

20. ragina sukurti naują bendrą aukščiausiojo lygmens domeną, pvz., „.culture“ arba „.art“, 
skirtą kultūros organizacijoms, centrams, žiniasklaidai ir menininkams;

21. ragina ES ir Interneto reglamentavimo forumą graudžiai bendradarbiauti sprendžiant su 
internetu susijusius klausimus;

22. pabrėžia, kad būtina užtikrinti tinkamą vartotojų privatumo ir asmens duomenų rinkimo 
pusiausvyrą.
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