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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. panee merkille, että internetin hallinnolla on tärkeitä yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia, 
kun otetaan huomioon tapa, jolla internet on muuttanut miljoonien eurooppalaisten elämää 
ja työympäristöä,

B. ottaa huomioon, että internetistä on tullut kriittinen resurssi, jonka vakavalla 
toimintahäiriöllä voi olla merkittäviä vaikutuksia yhteiskuntaan ja talouteen,

C. ottaa huomioon, että yksityisellä sektorilla on tähän asti ollut myönteinen johtava rooli 
internetin hallinnon yhteydessä; katsoo kuitenkin, että julkisten toimijoiden asemaa olisi 
lujitettava globaalin strategian määrittelyssä,

1. tukee yksityisen sektorin johtavaa tehtävää internetin kehittämisessä ja korostaa, että 
hallitusten ei pitäisi osallistua internetin päivittäistä toimintaa koskevaan 
päätöksentekoon;

2. korostaa kuitenkin hallitusten merkittävää tehtävää ja vastuuta tehokkaan yleisen edun 
suojeluun pyrkivän politiikan luomisessa ja noudattamisessa sekä yleisen edun 
puolustamisessa;

3. korostaa internetin merkitystä julkisena hyödykkeenä; vahvistaa tarpeen taata sen 
käyttöoikeus ja torjua kaikenlaiset digitaalisen kahtiajaon ilmiöt; antaa tunnustusta sille, 
että internetin avoin ja yhteentoimiva arkkitehtuuri on pitkälti insinöörien ja tutkijoiden 
hallintoa koskevien päätösten tulos eikä poliitikkojen tai byrokraattien aikaansaannos;

4. antaa arvoa sille, että ICANN1 on onnistunut takaamaan verkkotunnusjärjestelmän 
vakauden;

5. katsoo, että komission olisi pyrittävä varmistamaan, että ICANN on avoimempi ja 
vastuuvelvollisempi suhteessa maailmanlaajuiseen internet-yhteisöön eikä ainoastaan 
suhteessa Yhdysvaltojen hallitukseen;

6. kehottaa kaikkia ICANNin vastuuvelvollisuutta koskeviin keskusteluihin osallistuvia 
osapuolia varmistamaan, että muutoksilla ei vaaranneta millään tavalla komission 
esittämiä internetin hallinnon periaatteita2, erityisesti niiden valtioiden osallistumisen 
osalta, jotka eivät kunnioita näitä periaatteita;

                                               
1 Internet-osoitteita ja verkkotunnuksia hallinnoiva organisaatio ICANN (Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers).
2 KOM(2009)0277, s. 5.
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7. pitää tervetulleena viimeaikaista kehitystä kohti muiden kuin latinalaisten aakkosten 
käytön sallimista verkkotunnuksissa ja katsoo, että tämä on merkittävä askel kohti 
kansainvälisesti osallistavaa ja monikielistä internetiä;

8. tähdentää, että internetin hallintoa koskevissa periaatteissa olisi otettava huomioon sekä 
tekijänoikeuksien että tiettyjen perusoikeuksien suojelu, kuten ilmaisunvapaus, tietosuoja, 
yksityisyys sekä syrjinnän, rasismin ja muukalaisvihan torjunta; korostaa, että on 
välttämätöntä turvata EU:n lainsäädännössä tekijänoikeuksien, ihmisoikeuksien ja 
perusvapauksien suojelu; 

9. pahoittelee, että internet-verkostojen lisääntyvään käyttöön ei vielä liity sääntöjä, joiden 
avulla käyttäjät voisivat hallinnoida verkostoihin luovuttamiaan henkilötietoja;

10. korostaa, että internetin sosiaalisten verkostojen menestys yhdessä sen muistiteknisen ja 
tietojenkäsittelykapasiteetin kanssa synnyttää tietojen säilyttämiseen ja arkistoitujen 
tietojen käyttöön liittyviä ongelmia; pahoittelee tähän liittyen, ettei internetissä ole 
toistaiseksi "oikeutta unohtamiseen".
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