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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. uznává, že intenzivnější využívání internetu ze strany občanů, spotřebitelů, podniků 

a orgánů značí, že tento nástroj komunikace se stává jedním ze základních faktorů, pokud 
jde o dokončení vnitřního trhu v rámci EU; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu náležité 
ochrany spotřebitelů a držitelů práv duševního vlastnictví na internetu; zdůrazňuje rovněž, 
že musí být zaručena občanská práva a svobody uživatelů internetu;

2. uznává význam internetu coby zdroje informací o právech spotřebitelů a prostředku 
k jejich podpoře;

3. vyzývá k zachování stability internetu s ohledem na úlohu soukromého sektoru jako 
zásadního nástroje pro hospodářskou a společenskou činnost, včetně online obchodování, 
výměny (důvěrných) informací a finančních transakcí; vyzývá v této souvislosti Komisi, 
aby vytvořila formálně schválené koordinační struktury s cílem zabezpečit příslušné 
veřejné zájmy;

4. vyzývá k větší odpovědnosti soukromých společností, které registrují a přidělují názvy 
domén, čímž vykonávají službu, na níž se společnost stala do značné míry závislou; 
domnívá se, že je v tomto ohledu třeba stanovit společná kritéria, která umožní zlepšit 
transparentnost a přimět tyto společnosti k tomu, aby plnily své narůstající povinnosti;

5. vyzývá Komisi, aby každoročně předkládala Parlamentu zprávu o řízení internetu a práci 
revizních skupin sdružení ICANN, na niž bude navazovat diskuse; vítá skutečnost, že 
existuje Fórum pro správu internetu; zdůrazňuje význam, který má účast zástupců 
Evropského parlamentu a Komise a zástupců sdružení uživatelů internetu na červnovém 
mezinárodním setkání sdružení ICANN;

6. vybízí sdružení ICANN, aby národním vládám umožnilo větší zapojení do řízení 
internetu; domnívá se, že představenstvo sdružení ICANN by mělo řádně odůvodnit své 
postoje, liší-li se od doporučení Vládního poradního výboru;

7. vyzývá ke spojenému úsilí v boji proti počítačové kriminalitě, zejména s cílem zvýšit 
ochranu osobních údajů a nezletilých osob, aniž by přitom byla narušena otevřená povaha 
internetu;

8. vyzývá k tomu, aby byl zajištěn snazší přístup k internetu a jeho rozvoj v novějších 
členských státech, zejména ve venkovských oblastech, a v rozvojových zemích pomocí 
programů financovaných Evropskou unií; dále vyzývá k tomu, aby tyto země měly větší 
vliv na utváření politiky řízení internetu;

9. zdůrazňuje, že řízení internetu by mělo umožnit elektronický obchod a přeshraniční 
transakce prostřednictvím decentralizace samoregulačních úloh, zejména při stanovení 
vstupních podmínek pro nové účastníky na trhu;

10. domnívá se, že veškerá budoucí pravidla řízení by měla zohledňovat veřejné zájmy 
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společnosti jako celku a neměla by se omezovat na komerční nebo regionální zájmy; 
domnívá se, že v tomto smyslu je třeba zdokonalit veřejně politický rámec;

11. podporuje sdělení Komise, jež poukazuje na to, že zásady transparentnosti, 
mnohostrannosti a odpovědnosti jsou důležité pro fungování subjektů sdružení ICANN; 

12  lituje skutečnosti, že sdělení Komise nepovažuje ochranu práv duševního vlastnictví, 
a zejména boj proti padělání a pirátství, za jednu ze zásad řízení internetu;

13. vítá skutečnost, že sdělení Komise s ohledem na mezinárodní souvislosti výslovně 
upozorňuje na to, že dodržování lidských práv, zejména svobody projevu, patří mezi 
stěžejní zásady řízení internetu.
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