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NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva, že internet má zásadný význam pre to, aby mohla v praktickom živote fungovať 
sloboda prejavu, kultúrna rozmanitosť, pluralita médií, demokratické občianstvo, ako aj 
vzdelávanie a prístup k informáciám, a teda predstavuje hybnú silu šírenia 
demokratických hodnôt vo svete;

2. v tejto súvislosti sa domnieva, že akékoľvek obmedzenie výkonu týchto základných 
slobôd by malo byť v súlade s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd;

3. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa zachovala bezpečnosť, sloboda, spoľahlivosť 
a viacjazyčnosť internetu a jeho dostupnosť pre všetkých obyvateľov na svete;

4. konštatuje, že transparentné a zodpovedné riadenie internetu môže zohrávať dôležitú 
úlohu v dohľade nad spôsobom, ktorým vyhľadávacie servery spracúvajú informácie na 
celom svete;

5. zdôrazňuje potrebu chrániť a podporovať európske kultúrne dedičstvo, a to aj 
prostredníctvom internetu;

6. domnieva sa, že internet zohráva kľúčovú úlohu v podpore inovácie a znižovaní sociálnej 
a kultúrnej digitálnej priepasti v porovnaní s inými časťami sveta;

7. berie na vedomie zlepšenia, ktoré v novo potvrdených záväzkoch prisľúbilo Ministerstvo 
obchodu Spojených štátov a Internetová spoločnosť pre pridelené názvy a čísla (ICANN); 
treba však vysloviť znepokojenie nad tým, že neprinášajú úplnú viacstrannú riadiacu 
štruktúru;

8. pripomína však, že internet by ako celosvetový zdroj nemal byť viazaný na vládu jedného 
štátu, a preto žiada, aby bol vytvorený nový globálny model riadenia internetu, ktorého 
základom bude väčšia zodpovednosť a väčšia transparentnosť v riadení;

9. zdôrazňuje význam fóra o riadení internetu ako viacstranného fóra, v ktorom sú 
zastúpené všetky zainteresované strany, ako už uviedol Európsky parlament vo svojom 
uznesení zo 17. januára 2008 o druhom fóre o riadení internetu, ktoré sa uskutočnilo v 
Rio de Janeiro v dňoch 12. až 15. novembra 20071;

10. naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby podporila iniciatívy na organizovanie účinného 
európskeho fóra o riadení internetu;

11. žiada, aby sa začali transatlantické rokovania medzi správnymi orgánmi USA a EÚ 
s cieľom internacionalizovať ICANN a vytvoriť model riadenia zaručujúci slobodný 
prístup a globálnu bezpečnosti internetu vrátane ochrany osobných údajov a súkromia;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 80.
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12. vyzýva Komisiu, aby iniciovala konzultácie, okrem iného medzi fórom o riadení 
internetu, Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU) a ICANN, s cieľom dosiahnuť 
dohodu o predchádzaní internetovým útokom (pretekom v zbrojení na internete);

13. zdôrazňuje význam prizvania ázijských strán k rokovaniam o riadení internetu vzhľadom 
na osobitnú povahu ázijského trhu;

14. zdôrazňuje potrebu začleniť do procesu tvorby modelu riadenia internetu aj koncových 
spotrebiteľov, pričom dôraz treba klásť na spoluprácu medzi univerzitami a podnikateľmi 
na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni;

15. víta rozhodnutie spoločnosti ICANN otvoriť systém doménových mien aj pre znaky 
nelatinského písma;

16. nalieha na prijatie opatrení na podporu vzdelávania v oblasti používania zdrojov, ktoré 
internet ponúka, a výberu kritérií týkajúcich sa spôsobov ich používania;

17. zdôrazňuje význam iniciatívy a krokov na ochranu mladistvých osôb využívajúcich 
internet, ako napr. program bezpečnejšieho internetu (Safer Internet); ďalej považuje za 
dôležité, aby rodičia a učitelia mali potrebné vedomosti o tom, ako pomôcť maloletým 
osobám bezpečne používať internet;

18. žiada, aby sa vypracovalo viac iniciatív, ktoré by u detí posilnili bezpečné poznávanie 
internetu, celosvetovo by šírili najlepšiu prax a prehĺbili by medzinárodnú spoluprácu 
v boji proti škodlivým a nezákonným obsahom šíreným on-line, a to najmä so zreteľom 
na sexuálne zneužívanie detí prostredníctvom internetu.

19. víta skutočnosť, že Komisia chápe dôležitosť prekonania „digitálnej priepasti“ a 
rozvojové otázky v oblasti riadenia internetu; zamerať sa však treba aj na mnohých 
starších občanov tak v rozvinutých, ako aj v rozvojových krajinách, ktorí sa v tomto 
novom svete internetu často cítia zanedbaní; internet môže byť účinným nástrojom 
sociálneho začlenenia a naši starší občania nesmú byť vynechaní;

20. vyzýva na zriadenie novej všeobecnej domény najvyššej úrovne pre kultúrne organizácie, 
kultúrne strediská, médiá a umelcov, napríklad „.culture“ alebo „.art“.

21. podporuje úzku spoluprácu v otázkach týkajúcich sa internetu medzi EÚ a fórom 
o riadení internetu.

22. zdôrazňuje potrebu nájsť primeranú rovnováhu medzi ochranou súkromia používateľov 
a zaznamenávaním osobných údajov.
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