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SUGESTII

Comisia pentru cultură şi educaţie recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a 
fi adoptată:

1. recunoaşte faptul că internetul este esenţial în exercitarea practică a libertăţii de 
exprimare, a diversităţii culturale, a pluralismului media, al cetăţeniei democratice, 
precum şi al educaţiei şi accesului la informaţie, constituind, prin urmare, unul dintre 
principalele mijloace de propagare a valorilor democratice în lume;

2. consideră, în acest sens, că orice restricţie impusă exercitării acestor drepturi 
fundamentale trebuie să respecte prevederile Convenţiei europene pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

3. subliniază necesitatea unui internet sigur, liber, credibil şi multilingv, accesibil pentru toţi 
cetăţenii lumii;

4. constată că gestionarea transparentă şi responsabilă a internetului poate juca un rol 
important în supravegherea modului în care sunt tratate informaţiile din întreaga lume de 
către motoarele de căutare;

5. subliniază necesitatea de a proteja şi promova patrimoniul cultural european, inclusiv prin 
intermediul internetului;

6. consideră esenţial rolul internetului în stimularea inovării şi reducerea decalajului digital, 
social şi cultural faţă de alte zone ale lumii;

7. constată îmbunătăţirile promise în reiterarea angajamentelor, făcută de către 
Departamentul pentru Comerţ al Statelor Unite şi de Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN); consideră, cu toate acestea, că este îngrijorător faptul 
aceasta nu oferă o veritabilă structură de guvernare multilaterală;

8. reaminteşte totuşi că internetul, în calitate de resursă globală, nu ar trebui supus 
constrângerilor unui guvern naţional şi solicită, în consecinţă, formularea unui nou model 
global de guvernare a internetului, care să se bazeze pe o guvernare mai responsabilă şi 
mai transparentă;

9. subliniază importanţa Forumului pentru guvernarea internetului în calitatea sa de forum 
multilateral în care sunt reprezentate toate părţile interesate, după cum a declarat deja 
Parlamentul European în Rezoluţia sa din 17 ianuarie 2008 privind cel de-al doilea Forum 
privind guvernarea internetului, desfăşurat la Rio de Janeiro în perioada 12-15 noiembrie 
20071;

10. îndeamnă Comisia Europeană să sprijine iniţiativele în vederea organizării unui Forum 
pentru guvernarea internetului eficient;
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11. solicită demararea de discuţii transatlantice la nivel guvernamental între SUA şi UE în 
vederea internaţionalizării şi mai mari a ICANN şi a creării unui model de guvernare care 
să garanteze accesul liber la internet şi securitatea globală a acestuia, inclusiv protecţia 
datelor personale şi a vieţii private;

12. invită Comisia să iniţieze consultări, între alţii, cu Forumul pentru guvernarea 
internetului, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) şi ICANN în vederea 
ajungerii la un acord privind prevenirea atacurilor pe internet (o cursă a înarmărilor 
digitală);

13. subliniază importanţa cooptării actorilor din Asia în discuţiile privind guvernarea 
internetului, ţinând cont de specificul pieţei asiatice;

14. subliniază necesitatea de a implica şi consumatorii finali în procesul de creare a unui 
model de guvernare, cu accent asupra colaborării dintre universităţi şi mediul de afaceri, 
la nivel local, regional şi naţional;

15. salută decizia ICANN de a deschide sistemul de nume de domenii pentru alte tipuri de 
caractere decât cele latine;

16. insistă asupra adoptării de măsuri în vederea promovării educaţiei privind folosirea 
resurselor oferite de internet şi a selecţiei criteriilor de folosire a acelor resurse;

17. subliniază importanţa iniţiativelor şi a acţiunilor de protecţie online a minorilor, de tipul 
Programului pentru un internet mai sigur; consideră, de asemenea, important să se asigure 
faptul că părinţii şi educatorii au cunoştinţele necesare pentru a ajuta minorii să 
folosească reţelele în siguranţă;

18. solicită mai multe iniţiative care să întărească explorarea în siguranţă a internetului de 
către copii, să disemineze cele mai bune practici la nivel mondial şi să consolideze 
cooperarea internaţională în lupta împotriva conţinutului dăunător şi ilegal din mediul 
online, în special în ce priveşte abuzurile sexuale împotriva copiilor pe internet.

19. salută faptul că Comisa înţelege importanţa reducerii decalajului digital, precum şi 
chestiunile legate de dezvoltare din cadrul guvernării internetului; consideră totuşi că 
trebuie ca accentul să se pună şi pe populaţia în vârstă atât din ţările dezvoltate, cât şi din 
cele în curs de dezvoltare, care se simte adesea lăsată în afara acestei noi lumi online; 
internetul poate fi un instrument eficient de includere socială, iar cetăţenii noştri mai în 
vârstă trebuie incluşi;

20. solicită crearea unui domeniu generic de prim nivel pentru organizaţiile, centrele de 
activitate, mass-media cu caracter cultural şi artişti, de exemplu: „.culture” sau „.art”;

21. încurajează cooperarea strânsă dintre UE şi Forumul pentru guvernarea internetului în 
chestiunile legate de internet;

22. subliniază necesitatea găsirii unui echilibru adecvat între protejarea intimităţii 
utilizatorilor şi înregistrarea datelor cu caracter personal.
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