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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že řízení internetu má významný dopad na veřejnou politiku, neboť 
změnil životy i pracovní prostředí milionů Evropanů,

B. vzhledem k tomu, že se internet stal kritickým zdrojem a jakékoli vážné přerušení jeho 
provozu může mít zásadní následky pro společnost a hospodářství,

C. vzhledem k tomu, že při správě internetu až dosud převládala pozitivní řídící úloha 
soukromého sektoru, ale že je třeba při stanovení globální strategie rovněž posílit úlohu 
veřejných aktérů,

1. podporuje vedoucí úlohu soukromého sektoru v rozvoji internetu a zdůrazňuje, že vlády 
by neměly zasahovat do rozhodnutí týkajících se každodenní správy internetu;

2. zdůrazňuje nicméně důležitou úlohu a odpovědnost vlád za vypracování a sledování 
účinných politik obecného zájmu a ochrany veřejného zájmu;

3. zdůrazňuje důležitost internetu jako veřejné služby; potvrzuje, že je nezbytné zajistit 
volný přístup k internetu a překonat jev „digitálního rozdělení“; uznává, že otevřená a 
interoperabilní architektura internetu je do velké míry výsledkem rozhodnutí o řízení, jež 
učinili inženýři a vědci, a nikoliv politici a úředníci;

4. uznává, že se sdružení ICANN1 podařilo zabezpečit stabilitu systému doménových jmen;

5. domnívá se, že by Komise měla usilovat o zajištění větší transparentnosti činnosti 
sdružení ICANN a jeho odpovědnosti vůči celosvětovému internetovému společenství, a 
nikoliv pouze vládě Spojených států amerických;

6. vyzývá všechny strany, jež se diskuse o odpovědnosti sdružení ICANN účastní, aby 
zajistily, že změny nijak neohrozí klíčové zásady řízení internetu, jak je stanovila 
Komise2, a to zejména pokud jde o účast států, jež tyto zásady nedodržují;

7. vítá nedávný vývoj, jenž umožňuje ve jménech domén používat jiné písmo než latinku, 
jako významný krok směrem k mnohojazyčnému internetu zahrnujícímu celý svět;

8. zdůrazňuje, že vznik a přibývání různých druhů nosičů digitálního obsahu nesmí 
ohrožovat výkon autorských práv a že musí být nadále chráněny některé základní 
svobody, jako je svoboda projevu, ochrana údajů a soukromí, ani nesmí být ohrožen boj 
proti podněcování k rasismu, diskriminaci a xenofobii; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
právo EU zajišťovalo rovnováhu mezi ochranou autorských práv a ochranou lidských práv 

                                               
1 Internetové sdružení pro přidělování jmen a čísel.
2 KOM(2009) 277, s. 5.
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a základních svobod;

9. vyjadřuje politování nad tím, že vzrůstající používání internetových sítí není doprovázeno 
pravidly, jež by uživatelům umožňovala spravovat osobní údaje, které těmto sítím svěřují;

10. zdůrazňuje, že úspěch sociálních sítí spojený s technickými možnostmi internetu 
(paměťová kapacita a zpracování informací) s sebou přináší zejména problém uchování 
údajů a využívání těchto archivovaných údajů; v této souvislosti vyjadřuje politování nad 
tím, že prozatím neexistuje na internetu žádné „právo na zapomnění“;
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