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ETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et interneti haldamisel on oluline mõju avalikule korrale, võttes arvesse, 
kuidas internet on muutnud miljonite eurooplaste elu ja töökeskkonda;

B. arvestades, et internetist on saanud tähtis vahend ja tõsised häired kõnealuse teenuse 
osutamises võivad mõjutada oluliselt ühiskonda ja majandust;

C. arvestades, et interneti haldamises on domineeriv ja positiivne suunav roll kuulunud siiani 
erasektorile; arvestades, et üldstrateegia kujundamisel tuleks siiski suurendada avalike 
asutuste rolli,

1. toetab erasektori juhtrolli interneti arendamises ning rõhutab, et valitsusi ei tohiks kaasata 
interneti igapäevase toimimisega seotud otsustesse;

2. rõhutab siiski, et valitsustel on oluline roll ja vastutus tõhusate üldist huvi pakkuvate 
poliitiliste strateegiate kujundamises ja elluviimises ning avalike huvide kaitsmisel;

3. rõhutab interneti kui avaliku teenuse tähtsust; kinnitab veel kord vajadust tagada 
internetile vaba juurdepääs ja ületada digitaalne lõhe; tunnistab, et interneti avatud ja 
koostalitlusvõimeline arhitektuur on suurel määral pigem inseneride ja teadlaste kui 
poliitikute ja bürokraatide juhtimisotsuste tulemus;

4. tunnistab, et ICANNil1 on õnnestunud tagada domeeninimede süsteemi stabiilsus;

5. on seisukohal, et komisjon peaks püüdlema selle poole, et tagada ICANNi suurem 
läbipaistvus ja vastutus ülemaailmse internetiüldsuse ees, mitte üksnes Ameerika 
Ühendriikide valitsuse ees;

6. kutsub kõiki ICANNi vastutust käsitlevates aruteludes osalejaid tagama, et muudatused ei 
seaks mingil juhul ohtu komisjoni sätestatud peamisi interneti haldamise põhimõtteid2, 
eelkõige seoses nende riikide osalemisega, kes ei pea kõnealustest põhimõtetest kinni;

7. tervitab hiljutisi arenguid, mis võimaldavad kasutada domeeninimedes ka teisi tähestikke 
peale ladina tähestiku, kuna see on suur samm ülemaailmselt kaasava ja mitmekeelse 
interneti suunas;

8. rõhutab, et interneti haldamise põhimõtetes tuleks arvestada nii autoriõiguse kaitse 
vajaduse kui ka teiste põhiõiguste – nagu sõnavabadus, andmekaitse, eraelu puutumatus 
ning võitlus diskrimineerimise, rassismi ja ksenofoobia vastu – kaitse vajadusega; 
rõhutab, et ELi õigusaktidega tuleks kindlustada autoriõiguste, inimõiguste ja 
põhivabaduste kaitse;

                                               
1 Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon.
2 KOM(2009)0277, lk 5.
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9. taunib asjaolu, et internetivõrkude üha suurema kasutamisega ei ole veel kaasnenud 
selliste eeskirjade loomine, mis lubaksid kasutajatel hallata võrku sisestatud isikuandmeid;

10. rõhutab, et suhtlusvõrkude edukus koos interneti tehniliste võimalustega (mälu ja 
infotöötlus) tekitab probleeme seoses andmete säilitamise ja arhiveeritud andmete 
kasutamisega; taunib seetõttu asjaolu, et praegu ei ole internetis veel „õigust 
unustamisele”.
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