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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. anerkender, at den intensiverede brug af internettet blandt borgere, forbrugere, 
virksomheder og myndigheder antyder, at dette kommunikationsmiddel er ved at blive et 
af de grundlæggende elementer i etableringen af det indre marked inden for EU; 
understreger i denne sammenhæng behovet for hensigtsmæssig forbrugerbeskyttelse og 
beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder på internettet; understreger endvidere, at 
internetbrugernes borgerlige rettigheder og friheder skal sikres;

2. anerkender betydningen af internettet som et middel til oplysning og fremme af 
forbrugerrettigheder; 

3. opfordrer til, at internettets stabilitet skal fastholdes, under hensynstagen til den private 
sektors rolle, som et vigtigt redskab til økonomisk og social aktivitet, herunder 
onlinehandel, udveksling af (fortrolige) oplysninger og finansielle transaktioner; opfordrer 
i denne forbindelse Kommissionen til at etablere en formaliseret koordineringsstruktur for 
at sikre de involverede offentlige interesser;

4. opfordrer til større ansvarlighed blandt private virksomheder, der registrerer og sælger 
domænenavne, og som udfører en tjeneste, som samfundet i høj grad er blevet afhængig 
af; anser det i denne forbindelse for hensigtsmæssigt at indføre fælles kriterier med 
henblik på at øge gennemskueligheden og sikre, at de ovennævnte virksomheder påtager 
sig deres øgede ansvar;

5. opfordrer Kommissionen til årligt at aflægge rapport til Parlamentet, der skal efterfølges 
af en debat om forvaltning af internettet og resultaterne af arbejdet i ICANN's 
revisionsudvalg; glæder sig over eksistensen af Internet Governance Forum (IGF); 
understreger vigtigheden af, at repræsentanter fra Europa-Parlamentet, Kommissionen og 
internetbrugerorganisationerne deltager i ICANN's internationale møde i juni; 

6. opfordrer ICANN til at garantere landenes regeringer en mere fremtrædende plads i 
forvaltningen af internettet; mener, at ICANN'S bestyrelse på behørig vis skal begrunde 
sine holdninger, når disse afviger fra henstillingerne fra det mellemstatslige 
rådgivningsudvalg (GAC);

7. opfordrer til en samlet indsats for at bekæmpe cyberkriminalitet, navnlig for at øge 
beskyttelse af personoplysninger og mindreårige uden at hæmme internettets åbne 
karakter;

8. opfordrer til lettere adgang til og udvikling af internettet i nye medlemsstater, især i 
landdistrikterne og i udviklingslandene via programmer finansieret af EU; opfordrer 
endvidere til, at disse lande skal have større indflydelse i udformningen af retningslinjer 
vedrørende internetforvaltning;
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9. fremhæver, at virksomheder, der beskæftiger sig med internetforvaltning, skal lette e-
handel og grænseoverskridende transaktioner ved at decentralisere de selvregulerende 
roller, særligt ved fastsættelse af betingelser for nye konkurrenter;

10. mener, at enhver fremtidig forvaltningsordning skal afspejle brede almennyttige interesser 
og ikke må kapres af snævre kommercielle eller regionale særinteresser; mener på denne 
baggrund, at rammerne om den offentlige politik må forbedres; 

11. gør opmærksom på Kommissionens meddelelse, hvori der henvises til betydningen af 
principperne om åbenhed, multilateralisme og ansvarlighed for forvaltningen af ICANN-
organerne; 

12. beklager, at Kommissionen i sin meddelelse ikke anser beskyttelsen af intellektuelle 
ejendomsrettigheder, og især bekæmpelsen af forfalskning og piratkopiering, som et af 
principperne for internetforvaltning;

13. glæder sig over, at Kommissionen i sin meddelelse, under hensyntagen til den 
internationale sammenhæng, henviser eksplicit til menneskerettighederne, især 
ytringsfriheden, som et altafgørende princip for internetforvaltningen.
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