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POBUDE

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da je internet bistven za uresničevanje svobode izražanja, kulturne raznolikosti,
medijskega pluralizma, demokratičnega državljanstva ter izobraževanja in dostopa do 
informacij, s tem pa tudi sredstvo za širjenje demokratičnih vrednot po svetu;

2. v zvezi s tem meni, da morajo biti vse omejitve izvajanja teh temeljnih pravic v skladu z
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

3. poudarja, da mora internet ostati varen, brezplačen, zanesljiv in večjezičen ter odprt za 
vse državljane sveta;

4. poudarja, da ima lahko pregledno in odgovorno upravljanje interneta pomembno vlogo 
pri nadzorovanju, kako iskalniki obdelujejo informacije po svetu;

5. poudarja, da je treba zaščiti in spodbujati evropsko kulturno dediščino, tudi prek 
interneta;

6. meni, da ima internet bistveno vlogo pri spodbujanju inovativnosti in zmanjševanju 
digitalnega družbenega in kulturnega razkoraka v primerjavi z drugimi deli sveta;

7. je seznanjen z obljubljenimi izboljšavami v novi izjavi o zavezanosti ministrstva za 
trgovino ZDA in Internetne korporacije za dodeljevanje imen in številk (ICANN); vendar 
meni, da moramo biti zaskrbljeni, da s to izjavo ne bo dosežena popolna večstranska 
upravljavska struktura;

8. vendar opozarja, da internet kot globalni vir ne bi smel biti vezan na eno nacionalno 
vlado, zato poziva k vzpostavitvi novega globalnega modela internetnega upravljanja, ki 
bo temeljil na odgovornejšem in preglednejšem upravljanju;

9. poudarja, kako pomemben je forum o upravljanju interneta kot večstranski forum, v 
katerem so zastopane vse zainteresirane strani, kot je že povedal Evropski parlament v 
svoji resoluciji z dne 17. januarja o rezultatih drugega foruma o upravljanju interneta (Rio 
de Janeiro, 12. do 15. november 2007)1;

10. poziva Evropsko komisijo, naj podpre pobude za organizacijo učinkovitega foruma o 
upravljanju interneta;

11. poziva k začetku čezatlantskih pogovorov med Združenimi držami in Evropsko unijo za 
večjo internacionalizacijo ICANN-a in za razvoj modela upravljanja, ki bo omogočil 
prost dostop in globalno varnost interneta, vključno z varstvom osebnih podatkov in
zasebnosti;

12. poziva Komisijo, naj začne posvetovanja, na primer med forumom za upravljanje 
                                               
1 UL C 41 E, 19. 2. 2009, str. 80.
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interneta, Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU) in ICANN, da bi dosegli 
sporazum o preprečevanju internetnih napadov (spletna oboroževalna tekma );

13. poudarja, da je pomembno v razprave o internetnem upravljanju povabiti azijske akterje, 
pri čemer je treba upoštevati posebnosti azijskega trga;

14. poleg tega poudarja, da je treba v proces oblikovanja modela upravljanja vključiti tudi 
končne uporabnike, pri tem pa poudariti sodelovanje med univerzami in poslovnim 
svetom na lokalni, regionalni in nacionalni ravni;

15. pozdravlja odločitev ICANN-a, da v sistem domenskih imen vključi nelatinične pisave;

16. nujno poziva k spodbujanju izobraževanja o uporabi virov, ki jih ponuja internet, in o 
izbiri meril, kako jih uporabljati;

17. poudarja pomen pobud in ukrepov za varstvo mladoletnikov na spletu, kot je program 
Varnejši internet; poleg tega poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo imeli starši in 
učitelji potrebno znanje za pomoč mladoletnikom pri varni uporabi omrežja;

18. poziva k številnejšim pobudam, s katerimi bi otrokom omogočili varno raziskovanje 
interneta, po vsem svetu razširili najboljše prakse in okrepili mednarodno sodelovanje v 
boju proti škodljivim in nezakonitim vsebinam na spletu, zlasti v zvezi s spolnim 
zlorabljanjem otrok na internetu;

19. odobrava dejstvo, da Komisija razume pomembnost „premostitve digitalne ločnice“ in 
razvojna vprašanja, povezana z upravljanjem interneta; osredotočiti pa se je treba tudi na 
številne starejše državljane v razvitem svetu in svetu v razvoju, ki se v tem novem 
spletnem svetu pogosto počutijo potisnjeni v ozadje; internet je lahko učinkovito orodje 
socialnega vključevanja, pri čemer starejši državljani ne smejo biti izvzeti;

20. poziva k uvedbi nove generične vrhnje domene za kulturne organizacije, centre kulturnih 
dejavnosti, medije in umetnike, na primer „.kultura“ ali „.umetnost“;

21. spodbuja tesno sodelovanje med EU in forumom o upravljanju interneta pri vprašanjih, 
povezanih z internetom;

22. poudarja, da je treba najti ustrezno ravnovesje med zaščito zasebnosti uporabnikov in 
shranjevanjem osebnih podatkov.
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