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FÖRSLAG

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

A. Förvaltningen av Internet påverkar i hög grad den offentliga politiken eftersom Internet 
har förändrat miljontals européers liv och arbetsmiljö.

B. Internet har blivit en mycket viktig resurs och ett större driftsavbrott kan få allvarliga 
konsekvenser för samhället och ekonomin.

C. Hittills har det huvudsakligen varit den privata sektorn som på ett positivt sätt har gått i 
täten för Internet, men även de offentliga aktörernas roll bör stärkas i samband med 
utformningen av en övergripande strategi.

1. Europaparlamentet stödjer den privata sektorns ledande roll i utvecklingen av Internet och 
understryker att myndigheterna inte bör vara involverade i beslut som rör den dagliga 
Internetverksamheten.

2. Europaparlamentet betonar dock myndigheternas viktiga roll och ansvar när det gäller att 
upprätta och genomföra effektiva strategier av allmänt intresse och försvara det allmänna 
bästa.

3. Europaparlamentet framhåller betydelsen av Internet för det allmänna bästa och upprepar 
att man måste garantera fri tillgång till Internet samt komma till rätta med alla former av 
digital klyfta. Internets öppna och driftskompatibla arkitektur är till stor del resultatet av 
beslut som fattats av ingenjörer och experter snarare än av politiker och byråkrater.

4. Europaparlamentet anser att ICANN1 har lyckats garantera stabiliteten hos 
domännamnssystemet.

5. Europaparlamentet anser att kommissionen bör sträva efter ökad öppenhet och 
ansvarsskyldighet för ICANN gentemot det globala Internetsamhället och inte bara 
gentemot de amerikanska myndigheterna.

6. Europaparlamentet uppmanar samtliga parter som deltar i diskussionen om ICANN:s 
ansvarsskyldighet att säkerställa att det inte sker några förändringar som på något sätt 
äventyrar de nyckelprinciper för Internetförvaltning som kommissionen fastställt2, i 
synnerhet med tanke på medverkan av stater som inte respekterar dessa principer.

7. Europaparlamentet välkomnar att det nyligen blivit möjligt att använda icke-latinsk 
teckenuppsättning i domännamn, eftersom detta är ett viktigt steg mot ett globalt 
inkluderande och mångspråkigt Internet.

8. Europaparlamentet betonar att principerna för förvaltningen av Internet bör beakta såväl 
behovet av att skydda upphovsrätten och andra grundläggande rättigheter, till exempel 

                                               
1 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
2 KOM(2009)0277, s. 5.
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yttrandefrihet, uppgiftsskydd och skydd av privatlivet, som att bekämpa diskrimination, 
rasism och främlingsfientlighet. Parlamentet insisterar på att EU-rätten måste garantera 
upphovsrättsskydd och skydd av de mänskliga fri- och rättigheterna.

9. Europaparlamentet beklagar att den ökande användningen av Internet-nätverk ännu inte 
åtföljs av regler som gör det möjligt för användarna att hantera de personuppgifter som de 
uppger inom dessa.

10. Europaparlamentet insisterar på att de sociala nätverkens popularitet i kombination med 
Internets tekniska kapacitet (minne och informationshantering) bland annat medför 
problem med bevarandet av uppgifter och utnyttjandet av dessa arkiverade uppgifter. 
Parlamentet beklagar i detta hänseende att det för närvarande inte finns någon ”rätt att 
glömmas bort” på Internet.
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