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WSKAZÓWKI

Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyznaje, że Internet ma zasadnicze znaczenie dla praktycznej realizacji wolności słowa, 
różnorodności kulturowej, pluralizmu środków przekazu, demokratycznego 
obywatelstwa, a także dla edukacji i dostępu do informacji, i tym samym stanowi jedno z 
głównych narzędzi propagowania wartości demokratycznych na świecie;

2. uważa w związku z tym, że jakiekolwiek ograniczenie tych podstawowych praw powinno 
być zgodne z europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności;

3. podkreśla, że konieczne jest, aby Internet nadal był bezpieczny, wolny, wiarygodny, 
wielojęzyczny i otwarty dla wszystkich obywateli świata;

4. zauważa, że przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie Internetem może odgrywać ważną 
rolę w nadzorowaniu sposobu, w jaki wyszukiwarki przetwarzają informacje na całym 
świecie;

5. podkreśla konieczność ochrony i promocji europejskiego dziedzictwa kulturalnego, w 
tym za pośrednictwem Internetu;

6. uważa, że Internet odgrywa kluczową rolę w pobudzaniu innowacyjności i zmniejszaniu 
przepaści cyfrowej, społecznej i kulturowej w stosunku do innych części świata;

7. przyjmuje do wiadomości ulepszenia obiecane w nowym potwierdzeniu zobowiązań 
przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Internetową Korporację ds. 
Nadawania Nazw i Numerów (ICANN); zaniepokojenie budzi jednak fakt, że nie 
przewiduje ono pełnej wielostronnej struktury zarządzania;

8. przypomina jednak, że Internet jako ogólnoświatowa sieć nie powinien być związany 
z rządem żadnego kraju i w związku z tym zwraca się o ustanowienie nowego 
światowego modelu zarządzania Internetem, opartego na bardziej odpowiedzialnym 
i przejrzystym zarządzaniu;

9. podkreśla znaczenie Forum Zarządzania Internetem jako wielostronnego gremium, w 
którym reprezentowane są wszystkie podmioty, co zostało już stwierdzone przez 
Parlament Europejski w jego rezolucji z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie drugiego 
Forum Zarządzania Internetem, które odbyło się w Rio de Janeiro w dniach od 12 do 15 
listopada 2007 r.1;

10. wzywa Komisję Europejską do wspierania inicjatyw mających na celu zorganizowanie 
sprawnego Europejskiego Forum Zarządzania Internetem;

                                               
1 Dz.U. C 41 E z 19.2.2009, s. 80.
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11. wzywa do rozpoczęcia transatlantyckich rozmów między organami administracji Stanów 
Zjednoczonych i UE, aby zwiększyć międzynarodowy charakter ICANN oraz opracować 
model zarządzania gwarantujący wolny dostęp do Internetu i jego światowe 
bezpieczeństwo, w tym ochronę danych osobowych i prywatności;

12. wzywa Komisję do zainicjowania konsultacji, między innymi pomiędzy Forum 
Zarządzania Internetem, Międzynarodową Unią Telekomunikacyjną (ITU) i ICANN, 
mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie zapobiegania atakom w Internecie 
(wyścigowi zbrojeń w sieci);

13. podkreśla znaczenie włączenia do rozmów na temat zarządzania Internetem podmiotów z 
Azji, biorąc pod uwagę specyficzny charakter rynku azjatyckiego;

14. podkreśla również konieczność zaangażowania odbiorców końcowych w proces 
tworzenia modelu zarządzania, kładąc nacisk na współpracę między uniwersytetami i 
przedsiębiorstwami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym;

15. z zadowoleniem przyjmuje decyzję ICANN o otwarciu systemu nazw domen na znaki 
niełacińskie;

16. wzywa do podjęcia działań promujących kształcenie w zakresie korzystania z zasobów 
oferowanych przez Internet oraz wyboru kryteriów określających sposoby 
wykorzystywania tych zasobów;

17. podkreśla znaczenie, jakie mają inicjatywy i działania na rzecz ochrony nieletnich on-
line, takie jak program „Bezpieczniejszy Internet”; uważa ponadto, że ważną sprawą jest 
zadbanie o to, aby rodzice i nauczyciele dysponowali wiedzą niezbędną do pomocy 
nieletnim w bezpiecznym korzystaniu z sieci;

18. wzywa do podjęcia większej liczby inicjatyw, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci 
eksplorujących Internet, upowszechniać na całym świecie najlepsze wzorce i zacieśniać 
międzynarodową współpracę w zwalczaniu szkodliwych i nielegalnych treści on-line, 
zwłaszcza związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w Internecie;

19. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja dostrzega znaczenie likwidowania tzw. 
„przepaści cyfrowej” i rozumie zagadnienia rozwoju związane z zarządzaniem 
Internetem; trzeba jednak również zwracać uwagę na licznych starszych obywateli, 
zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, którzy często mają poczucie 
pozostawania z tyłu w tym nowym świecie on-line; Internet może stanowić skuteczne 
narzędzie integracji społecznej i starsi obywatele muszą zostać zintegrowani;

20. apeluje o nową nazwę rodzajową głównej domeny dla organizacji i placówek 
kulturalnych, mediów i artystów, na przykład „kultura” lub „sztuka”;

21. zachęca UE i Forum Zarządzania Internetem do ścisłej współpracy w kwestiach 
związanych z Internetem;

22. podkreśla konieczność znalezienia właściwej równowagi między ochroną prywatności 
użytkowników a rejestrowaniem danych osobowych. 
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