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FÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att Internet är nödvändigt för utövandet av yttrandefrihet, 
kulturell mångfald, mediepluralism och medborgardemokrati samt för folkbildning och 
tillgång till information. Internet utgör även ett av de viktigaste medlen för att sprida
demokratiska värderingar i världen.

2. Europaparlamentet anser därför att alla eventuella inskränkningar i dessa grundläggande 
rättigheter måste vara förenliga med Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

3. Europaparlamentet understryker vikten av att se till att Internet förblir säkert, 
kostnadsfritt, tillförlitligt, flerspråkigt och tillgängligt för alla världens människor.

4. Europaparlamentet påpekar att en öppen och ansvarsfull förvaltning av Internet kan spela 
en viktig roll i övervakningen av hur information hanteras i sökmotorer i hela världen.

5. Europaparlamentet betonar behovet av att skydda och främja det europeiska kulturarvet, 
bl.a. via Internet.

6. Europaparlamentet anser att Internet spelar en viktig roll för att stimulera innovationer 
och minska den digitala, sociala och kulturella klyftan gentemot andra delar av världen.

7. Europaparlamentet noterar de förbättringar som utlovas i den nya åtagandeförklaring som 
gjorts av Förenta staternas handelsministerium och ICANN (Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers), men ser det som problematiskt att ingen multilateral 
förvaltningsstruktur förutses i förklaringen.

8. Europaparlamentet erinrar om att Internet emellertid är en global resurs som inte bör 
knytas till någon enskild stats regering och efterlyser därför en ny global modell för 
Internetförvaltning med tydligare ansvarighet och större öppenhet.

9. Europaparlamentet understryker att forumet för förvaltning av Internet har en viktig roll 
som det multilaterala forum där alla berörda parter finns företrädda. Detta framhöll 
parlamentet redan i sin resolution av den 17 januari 2008 om det andra forumet för 
förvaltning av Internet som hölls i Rio de Janeiro den 1215 november 20071.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja initiativ till att anordna ett 
effektivt europeiskt forum för förvaltning av Internet.

11. Europaparlamentet uppmanar Förenta staternas och EU:s förvaltningar att inleda 
transatlantiska förhandlingar för att fortsätta göra ICANN mer internationellt och 
utveckla en förvaltningsmodell som garanterar fri åtkomst till och global säkerhet på 
Internet, och som även omfattar skydd av personuppgifter och integritet.

                                               
1 EUT C 41 E, 19.2.2009, s. 80.



PE431.014v02-00 4/5 AD\804156SV.doc

SV

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta initiativ till samråd mellan bland annat 
forumet för förvaltning av Internet, Internationella teleunionen (ITU) och ICANN för att 
nå fram till ett avtal om att förhindra Internetattacker (och en kapprustning inom den 
IT-relaterade brottsligheten).

13. Europaparlamentet understryker vikten av att ta med aktörer från Asien i diskussionerna 
om förvaltningen av Internet, med tanke på denna marknads särdrag.

14. Europaparlamentet understryker behovet av att även involvera slutanvändarna i 
förfarandet för att skapa en förvaltningsmodell som lägger tonvikten på samarbete mellan
universitet och företag på lokal, regional och nationell nivå.

15. Europaparlamentet välkomnar ICANN:s beslut att göra det möjligt att använda 
icke-latinska tecken i domännamn.

16. Europaparlamentet förespråkar stöd till utbildning i användning av de medel som Internet 
erbjuder och i urvalet av kriterier för hur de ska användas.

17. Europaparlamentet understryker vikten av initiativ och åtgärder för att skydda 
minderåriga på Internet, såsom programmet Safer Internet. Dessa initiativ och åtgärder 
måste även garantera att föräldrar, lärare och annan pedagogisk personal har de 
kunskaper som behövs för att kunna hjälpa de minderåriga att använda Internet på ett 
säkert sätt.

18. Europaparlamentet efterlyser fler initiativ för att göra Internetanvändningen säkrare för 
barn, sprida bästa praxis internationellt och stärka det internationella samarbetet i kampen 
mot skadligt och olagligt Internetinnehåll, särskilt vad gäller sexuellt utnyttjande av barn 
på Internet.

19. Det gläder Europaparlamentet att kommissionen inser vikten av att ”överbrygga 
IT-klyftan” och förstår vilka utvecklingsfrågor som berörs av förvaltningen av Internet. 
Emellertid måste man också särskilt uppmärksamma de många äldre medborgare i både 
industriländer och utvecklingsländer som ofta känner sig åsidosatta i den nya, 
uppkopplade världen. Internet kan vara ett effektivt verktyg för social integrering och de 
äldre måste göras delaktiga.

20. Europaparlamentet vill se ett nytt generiskt domännamn för kulturområdets 
organisationer, institutioner, medier och konstnärer, exempelvis ”.culture” eller ”.art”.

21. Europaparlamentet önskar se ett nära samarbete om Internetrelaterade frågor mellan EU 
och forumet för förvaltning av Internet.

22. Europaparlamentet understryker behovet av att nå en lämplig balans mellan skyddet av 
användarnas privatliv och registreringen av personuppgifter.
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