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ETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

1. tuletab meelde, et juurdepääs internetile on põhiõigus, mis üheaegselt nii sõltub mitme 
muu põhiõiguse teostamisest kui ka tagab nende teostamist; rõhutab, et seepärast on 
kõikide tasandite ametiasutustel ja sidusrühmadel üldine kohustus aidata tagada, et iga 
inimese saaks teostada infoühiskonnas osalemise õigust, samal ajal lahendades kahte 
elektroonilise ajastu probleemi – e-kirjaoskamatust ja demokraatiasisest tõrjutust;

2. rõhutab eelkõige vajadust tugevdada altpoolt tulevate algatuste ja e-demokraatia arengut, 
samal ajal tagades oluliste kaitseabinõude võtmist avaliku ja erasektori osalejate 
kasutatavate uute jälgimis-, kontrolli- ja tsenseerimisviiside vastu, nii et vabadus 
internetile juurde pääseda ja eraelu kaitse oleksid reaalsed, mitte kujutletavad;

3. toetab „eraelu kavandatud puutumatuse” põhimõtte edendamist, mille kohaselt tuleks uute 
tehnoloogiliste arenduste elutsüklisse viia võimalikult varakult sisse eraelu puutumatuse ja 
andmekaitse nõuded, tagades inimestele ohutu ja kasutajasõbraliku keskkonna; toetab 
internetiõiguste deklaratsiooni aluspõhimõtete kaasamist interneti haldamise järgmiste 
sammude alasesse uurimis- ja arendusprotsessi; 

4. rõhutab, et tuleb läbi mõelda ja välja töötada terviklik küberkuritegude vastase võitluse 
strateegia, pöörates erilist tähelepanu piiriüleste küberkuritegude suhtes kohaldatavatele 
õigusnormidele „pilvandmetöötluse” valdkonnas; 

5. on seisukohal, et ICANNi vastutuse ja läbipaistvusega (eelkõige selle reformi ja 
mitmepoolse vastutusega) seotud probleemid tuleb lahendada; 

6. rõhutab, et koos kõigi asjaomaste ELi osalistega on oluline asutada Euroopa interneti 
haldamise foorum, millel hinnataks siseriiklikel interneti haldamise foorumitel saadud 
kogemusi, mis toimiks piirkondliku keskusena ja mis tulevastel rahvusvahelistel interneti 
haldamise foorumitel üleeuroopalisi probleeme, seisukohti ja muresid tõhusamalt 
vahendaks;

7. kordab oma seisukohta, et interneti haldamisele kaasava ja tervikliku lähenemise 
tagamiseks tuleb hõlmata paljusid selle valdkonna sidusrühmi.


