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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι η εντατικοποιημένη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες, τους 
καταναλωτές, τις εταιρείες και τις αρχές συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο μέσο 
επικοινωνίας αποτελεί στοιχείο θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη της εσωτερικής 
αγοράς στην ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη κατάλληλης προστασίας των 
καταναλωτών και των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο· 
τονίζει επίσης ότι πρέπει να εξασφαλίζονται τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες των 
χρηστών του διαδικτύου·

2. αναγνωρίζει τη σημασία του διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα 
των καταναλωτών και προώθησης των δικαιωμάτων αυτών·

3. ζητεί τη διατήρηση της σταθερότητας στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο του 
ιδιωτικού τομέα, ως σημαντικό μέσο οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, 
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ανταλλαγής (εμπιστευτικών) 
πληροφοριών και των οικονομικών συναλλαγών· ζητεί εν προκειμένω από την Επιτροπή 
να θεσπίσει μια επίσημη δομή συντονισμού για τη διασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος στο διαδίκτυο·

4. ζητεί μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν καταγραφή και διανομή ονομάτων τομέα, παρέχοντας μια υπηρεσία από 
την οποία εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία· κρίνεται σκόπιμη, προς τούτο, η 
θέσπιση μιας κοινής δέσμης κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούνται, ώστε να ενισχυθεί η 
διαφάνεια και να αναλάβουν οι προαναφερθείσες επιχειρήσεις τις αυξανόμενες ευθύνες 
τους·

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση, που θα 
ακολουθείται από σχετική συζήτηση, με θέμα τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και τις 
εργασίες των επιτροπών ελέγχου του ICANN· εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ύπαρξη του Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου (IGF)· τονίζει τη σημασία της 
συμμετοχής εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και 
εκπροσώπων των ενώσεων χρηστών του διαδικτύου, στη διεθνή συνάντηση του ICANN 
τον Ιούνιο·

6. καλεί το ICANN να παραχωρήσει στις εθνικές κυβερνήσεις ενισχυμένο ρόλο στη 
διακυβέρνηση του διαδικτύου· εκτιμά ότι το διοικητικό συμβούλιο του ICANN οφείλει να 
αιτιολογεί δεόντως τις θέσεις του όταν αυτές αποκλίνουν από τις συστάσεις της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Κυβερνήσεων (ΣΕΚ)·

7. ζητεί να καταβληθεί μια συντονισμένη προσπάθεια καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, κυρίως όσον αφορά την αύξηση της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων και των ανηλίκων, χωρίς να θιγεί ο ανοικτός χαρακτήρας 
του διαδικτύου·
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8. ζητεί ευκολότερη πρόσβαση και ανάπτυξη του διαδικτύου στα νεότερα κράτη μέλη, και 
ειδικά στην ύπαιθρο, καθώς και στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση· ζητεί περαιτέρω να αναγνωρισθεί στις 
χώρες αυτές μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής διακυβέρνησης του 
διαδικτύου·

9. υπογραμμίζει ότι η διακυβέρνηση του διαδικτύου πρέπει να διευκολύνει το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω της αποκέντρωσης των ρόλων 
αυτορρύθμισης, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου για νέους 
ανταγωνιστές·

10. πιστεύει ότι κάθε μελλοντική ρύθμιση σχετικά με τη διακυβέρνηση πρέπει να αντανακλά 
το δημόσιο συμφέρον της κοινωνίας συνολικά και να μην είναι δέσμια στενών εμπορικών 
ή περιφερειακών συμφερόντων· κρίνει ότι το πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής πρέπει να 
βελτιωθεί, έχοντας κατά νου τα ανωτέρω·

11. υποστηρίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στη σημασία των αρχών 
της διαφάνειας, της πολυμέρειας και της υπευθυνότητας όσον αφορά τη λειτουργία των 
οργάνων του ICANN· 

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν 
συμπεριλαμβάνει στις αρχές διακυβέρνησης του διαδικτύου την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ειδικά τον αγώνα για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας·

13. χαιρετίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή 
κατάσταση, αναφέρεται ρητά στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικά της 
ελευθερίας έκφρασης, ως θεμελιώδους στοιχείου της διακυβέρνησης του διαδικτύου.
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