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IEROSINĀJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un 
enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka internetam ir būtiska svarīga nozīme, lai praksē varētu īstenot vārda brīvību, 
kultūras daudzveidību, viedokļu dažādību plašsaziņas līdzekļos un demokrātisku 
pilsonību, kā arī izglītību un piekļuvi informācijai, tādēļ internets ir galvenais 
dzinējspēks, ar kura palīdzību popularizēt demokrātijas vērtības visā pasaulē;

2. tādēļ uzskata, ka jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz šo pamattiesību īstenošanu jābūt 
saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvenciju;

3. uzsver, ka internetam jābūt drošam, brīvam, uzticamam un daudzās valodās, kā arī 
pieejamam visiem pasaules pilsoņiem;

4. uzskata, ka pārredzamai un atbildīgai interneta pārvaldībai var būt svarīga nozīme, 
pārvaldot to, kā interneta meklētājprogrammas rīkojas ar informāciju visā pasaulē;

5. uzsver, ka arī ar interneta palīdzību ir jāaizsargā un jāveicina Eiropas kultūras 
mantojums;

6. uzskata, ka internetam ir būtiska nozīme, veicinot inovācijas un mazinot digitālo, sociālo 
un kultūras plaisu ar citām pasaules daļām;

7. norāda uz uzlabojumiem, kas solīti ASV Valsts Tirdzniecības departamenta un 
Starptautiskā interneta domēnu pārvaldes organizācijas (ICANN) jaunajā paziņojumā par 
saistību uzņemšanos; tomēr, iespējams, pastāv arī bažas, ka tas nenodrošina vispusīgu 
daudzpusējās pārvaldības struktūru;

8. tomēr atgādina, ka internetu kā globālu resursu nedrīkst piesaistīt vienas valsts valdībai, 
tādēļ aicina izveidot jaunu interneta pārvaldības globālo modeli, kura pamatā ir 
atbildīgāka un pārredzamāka pārvaldība;

9. uzsver, cik liela nozīme ir Interneta pārvaldības forumam kā daudzpusējam forumam, 
kurā ir pārstāvētas visas ieinteresētās puses, kā tas norādīts Parlamenta 2008. gada 
17. janvāra rezolūcijā par otro Interneta pārvaldības forumu, kas notika Riodežaneiro no 
2007. gada 12. līdz 15. novembrim1;

10. mudina Eiropas Komisiju atbalstīt iniciatīvas efektīva Eiropas Interneta pārvaldības 
foruma organizēšanai;

11. aicina sākt Transatlantiskās sarunas starp ASV un ES valdībām, lai turpmāk 
internacionalizētu ICANN un izstrādātu tādu pārvaldības modeli, kas garantētu brīvu 
piekļuvi internetam un tā globālo drošību, tostarp personas datu un privātuma 
aizsardzību;

                                               
1 OV C 41 E 19.2.2009, lpp. 80.
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12. aicina Komisiju sākt apspriešanos arī starp Interneta pārvaldības forumu, Starptautisko 
telekomunikāciju savienību (ITU) un ICANN, lai panāktu vienošanos attiecībā uz 
uzbrukumu novēršanu interneta vietnēm (kiberbruņošanās sacensību);

13. uzsver, cik svarīgi ir sarunās par interneta pārvaldību iesaistīt Āzijas pārstāvjus, ņemot 
vērā Āzijas tirgus īpatnības;

14. uzsver arī nepieciešamību iesaistīt gala patērētājus pārvaldības modeļa veidošanas 
procesā, uzsvaru liekot uz sadarbību starp universitātēm un uzņēmumiem vietējā, reģionu 
un dalībvalstu līmenī;

15. atzinīgi vērtē ICANN lēmumu paplašināt domēnu nosaukumu sistēmu, tajā iekļaujot 
burtus, kas nav latīņu alfabētā;

16. mudina veikt darbības, lai veicinātu izglītošanu par interneta resursu izmantošanu un tam 
piemēroto kritēriju atlasi;

17. uzsver nozīmi, kāda ir iniciatīvām un darbībām nepilngadīgo aizsardzībai internetā, 
piemēram, programmai „Drošāks internets”; turklāt uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, ka 
vecākiem un skolotājiem ir nepieciešamās zināšanas, lai viņi varētu palīdzēt 
nepilngadīgajiem droši izmantot tīklus;

18. aicina izstrādāt vairāk iniciatīvu, lai veicinātu drošas iespējas bērniem iepazīties ar 
internetu, izplatītu paraugpraksi pasaulē un pastiprinātu starptautisko sadarbību cīņā pret 
kaitējošu un nelegālu saturu tiešsaistē, jo īpaši seksuālo vardarbību pret bērniem 
internetā;

19. atzinīgi vērtē Komisijas saprotošo nostāju jautājumā par to, cik svarīgi ir pārvarēt digitālo 
plaisu, un to, ka tā izprot ar interneta pārvaldību saistītos attīstības jautājumus; tomēr ir 
jāpievēršas arī daudzajiem vecākā gadagājuma pilsoņiem attīstītajās un jaunattīstības 
valstīs, kuri šajā jaunajā tiešsaistes pasaulē bieži vien jūtas atstumti; internets var būt 
iedarbīgs sociālās integrācijas līdzeklis, un vecākā gadagājuma pilsoņiem ir jābūt 
integrētiem;

20. aicina izveidot jaunu vispārēju augsta līmeņa domēna vārdu kultūras organizācijām un 
iestādēm, plašsaziņas līdzekļiem un māksliniekiem, piemēram, „.culture” vai „.art”.

21. mudina uz ciešu sadarbību ar internetu saistītos jautājumos starp ES un Interneta 
pārvaldības forumu;

22. uzsver, ka jāatrod piemērots līdzsvars starp lietotāju privātuma aizsardzību un personas 
datu reģistrēšanu.
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