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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. palauttaa mieliin, että internetin käyttömahdollisuus on perusoikeus, joka yhtäältä riippuu 
monien muiden perusoikeuksien toteutumisesta ja toisaalta takaa niiden toteutumisen; 
korostaa, että toimielimillä ja sidosryhmillä kaikilla tasoilla on yleinen velvollisuus 
avustaa sen varmistamisessa, että kaikki voivat käyttää oikeuttaan olla osallisena 
tietoyhteiskunnassa, ja käydä samalla käsiksi uuteen kaksitahoiseen haasteeseen, jonka 
digitaalinen lukutaidottomuus ja demokratian ulkopuolelle jääminen sähköisten 
viestintävälineiden aikakaudella muodostavat;

2. korostaa erityisesti, että jotta vapaa pääsy internetiin ja yksityiselämän suoja olisivat 
todellisia eivätkä jäisi näennäisiksi, on vahvistettava alhaalta ylös -lähestymistapojen ja 
sähköisen demokratian kehitystä ja varmistettava samalla asianmukaisten suojatoimien 
luominen, sillä alalla voi kehittyä uusia, julkisten tai yksityisten toimijoiden harjoittaman 
seurannan, valvonnan ja sensuurin muotoja;

3. kannattaa sellaisen sisäänrakennetun yksityisyyden suojan periaatteen edistämistä, jonka 
mukaan yksityisyyttä koskevat vaatimukset ja tietosuojavaatimukset olisi otettava 
käyttöön mahdollisimman pian uuden teknologian elinkaaren aikana ja jolla taataan 
kansalaisille turvallinen ja käyttäjäystävällinen ympäristö; kannustaa sisällyttämään 
internetin perusoikeuksia koskevat perusperiaatteet tutkimus- ja kehitysprosessiin, joka 
liittyy internetin hallintoon tästä eteenpäin; 

4. korostaa, että on pohdittava kattavaa strategiaa tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi ja 
kehitettävä sellainen ja että strategiassa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuomioistuinten 
rajatylittävään toimivaltaan tietoverkkorikollisuutta koskevissa asioissa tietotekniikan 
etäresurssipalvelujen yhteydessä; 

5. katsoo, että on käsiteltävä ICANNin vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta koskevia 
kysymyksiä, erityisesti sen uudistamista ja monenvälistä vastuuvelvollisuutta;  

6. korostaa, että on tärkeää perustaa eurooppalainen internetin hallintofoorumi, johon 
osallistuvat kaikki relevantit EU:n toimijat ja joka arvioi kansallisista internetin 
hallintofoorumeista kertynyttä kokemusta, toimii alueellisena keskuksena ja välittää 
tehokkaammin koko Euroopalle yhteisiä kysymyksiä, näkökantoja ja huolenaiheita 
tulevissa kansainvälisissä internetin hallintofoorumeissa;

7. toistaa kantanaan, että useiden toimijoiden yhteinen lähestymistapa on ratkaisevan tärkeä, 
jotta voidaan varmistaa osallistava ja kokonaisvaltainen lähestymistapa internetin 
hallintoon.


