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SUGGESTIES

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. erkent dat het internet van wezenlijk belang is voor de praktische uitoefening van het 
recht op vrijheid van meningsuiting, culturele diversiteit, de pluriformiteit van de media, 
het democratisch burgerschap, alsook voor onderwijs en de toegang tot informatie, 
waardoor het een van de belangrijkste motoren vormt voor de verspreiding van de 
democratische waarden in de wereld;

2. is in dit verband van mening dat iedere beperking van de uitoefening van deze 
grondrechten in overeenstemming moet zijn met het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

3. benadrukt dat het noodzakelijk is het internet veilig, gratis, betrouwbaar en meertalig, 
alsmede toegankelijk voor alle wereldburgers te houden;

4. wijst erop dat een transparant en verantwoordelijk internetbeheer een belangrijke rol kan 
spelen in het toezicht op de wijze waarop zoekmachines wereldwijd omgaan met 
informatie;

5. benadrukt dat het Europees cultureel erfgoed moet worden beschermd en bevorderd, 
eveneens via het internet;

6. is van mening dat het internet een fundamentele rol speelt bij het bevorderen van 
innovatie en het verkleinen van de digitale, sociale en culturele kloof in vergelijking met 
andere delen van de wereld;

7. neemt nota van de verbeteringen zoals toegezegd in de nieuwe bevestiging van 
verbintenissen van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten (Department of 
Commerce) en de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN); acht 
het echter zorgwekkend dat deze geen volledige multilaterale beheersstructuur bevat; 

8. herhaalt echter dat het internet als wereldwijde hulpbron niet aan één enkele nationale 
regering verbonden moet zijn en verzoekt dan ook om de ontwikkeling van een opener 
internationaal model voor internetgovernance, met verantwoordingsplicht;

9. benadrukt het belang van het forum voor internetbeheer (Internet Governance Forum) als 
een multilateraal forum waar alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd, zoals het 
Europees Parlement al eerder heeft gedaan in zijn resolutie van 17 januari 2008 over het 
tweede forum voor internetbeheer dat plaatsvond in Rio de Janeiro van 12 tot 15 
november 20071; 

10. verzoekt de Europese Commissie met klem initiatieven te ondersteunen voor de 
organisatie van een daadwerkelijk Europees forum voor internetbeheer;

                                               
1 PB C 41 E van 19.2.2009, blz. 80.
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11. verzoekt om trans-Atlantische besprekingen tussen de VS en de EU om de ICANN tot 
een meer internationale organisatie te maken en een model voor internetgovernance te 
ontwikkelen aan de hand waarvan kan worden gewaarborgd dat het internet vrij 
toegankelijk en overal ter wereld veilig is, hetgeen eveneens de bescherming van 
persoonlijke gegevens en privacy omvat;

12. vraagt de Europese Commissie een overleg op te starten tussen o.a. het Internet 
Governance Forum, de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) en ICANN, 
met het oog op afspraken ter voorkoming van internet aanvallen (cyber arms race);

13. benadrukt dat het belangrijk is Aziatische spelers bij besprekingen over 
internetgovernance te betrekken, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke aard 
van de Aziatische markt;

14. benadrukt dat het belangrijk is eindverbruikers eveneens te betrekken bij de ontwikkeling 
van een beheersmodel, waarbij de nadruk wordt gelegd op de samenwerking tussen 
universiteiten en de zakenwereld op lokaal, regionaal en nationaal niveau;

15. is verheugd over het besluit van de ICANN het domeinnaamsysteem open te stellen voor 
niet-Latijnse tekens;

16. benadrukt dat scholing moet worden bevorderd over het gebruik van de op het internet 
aangeboden hulpmiddelen en de selectie van criteria betreffende het gebruik van deze 
hulpmiddelen; 

17. benadrukt het belang van initiatieven en acties voor de bescherming van minderjarigen 
online, zoals het programma voor een veiliger internet (Safer Internet Programme); is 
bovendien van mening dat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat ouders en leraren 
voldoende kennis hebben om minderjarigen erbij te helpen om netwerken veilig te 
gebruiken;

18. verzoekt om meer initiatieven met als doel het internet voor kinderen veiliger te maken,    
de wereldwijde uitwisseling van beste praktijken te bevorderen en de internationale 
samenwerking in de strijd tegen schadelijke of illegale informatie op het internet te 
versterken, in het bijzonder op het gebied van seksueel misbruik van kinderen op het 
internet;

19. is verheugd over het feit dat de Commissie de noodzaak om de digitale kloof te dichten 
inziet en de ontwikkelingsaspecten van internetgovernance begrijpt; is echter van mening 
dat de nadruk eveneens moet liggen op aanzienlijk oudere burgers in zowel ontwikkelde 
als ontwikkelingslanden die zich vaak in de steek gelaten voelen in deze nieuwe wereld 
online; merkt op dat het internet een doeltreffend instrument kan zijn voor sociale 
integratie en dat onze ouderen moeten worden geïntegreerd;

20. verzoekt om een nieuwe speciale domeinnaam voor culturele organisaties, outlets, de 
media en kunstenaars, bijvoorbeeld ‘.culture’ of ‘.art’;

21. moedigt sterke samenwerking op internetgebied aan tussen de EU en het forum voor 
internetbeheer (Internet Governance Forum);
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22. benadrukt de noodzaak om een geschikt evenwicht te vinden tussen het beschermen van 
de privacy van gebruikers en het opslaan van persoonlijke gegevens.
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