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ETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et interneti üha intensiivsem kasutamine kodanike, tarbijate, ettevõtete ja 
ametiasutuste seas tähendab, et sellest kommunikatsioonivahendist on saamas üks ELi 
siseturu väljakujundamise põhitegur; rõhutab selles kontekstis vajadust asjakohase 
tarbijate ja intellektuaalomandi õiguste valdajate kaitse järele internetis; rõhutab ühtlasi, et 
tuleb tagada ka internetikasutajate kodanikuõigused ja -vabadused;

2. tunnistab, et internet on oluline teabevahetuse ja tarbijate õiguste edendamise vahend;

3. nõuab, et erasektori rolli arvesse võttes säilitataks interneti stabiilsus, mis on elutähtis 
vahend majanduslikes ja ühiskondlikes tegevusvaldkondades, sealhulgas 
internetikaubanduses, (konfidentsiaalse) teabe vahetamisel ja finantstehingutes; palub 
komisjonil sellega seoses rajada ametlik kooskõlastusstruktuur sellekohaste avalike 
huvide kaitsmiseks;

4. nõuab suurema vastutuse võtmist eraettevõtetelt, kes registreerivad ja jagavad 
domeeninimesid, kuna nad osutavad teenust, millest ühiskond on muutunud suurel määral 
sõltuvaks; seetõttu tuleks kehtestada ühised kriteeriumid, mida peab järgima, et 
suurendada läbipaistvust ja tagada, et eespool nimetatud ettevõtted võtavad järjest 
suurema vastutuse;

5. nõuab, et Euroopa Komisjon esitaks Euroopa Parlamendile iga-aastase aruande interneti 
haldamise ja ICANNi paneelidel tehtud läbivaatamiste kohta, millele järgneb arutelu; 
tunneb heameelt Interneti Haldamise Foorumi olemasolu üle ning rõhutab, et oluline on 
Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja internetikasutajate ühenduste esindajate 
osalemine juunis toimuval ICANNi rahvusvahelisel kohtumisel;

6. kutsub ICANNi üles tagama riikide valitsustele interneti haldamises olulisemat rolli; on 
seisukohal, et ICANNi direktorite nõukogu peaks oma seisukohti nõuetekohaselt 
selgitama, kui need erinevad valitsuste nõuandekomitee soovitustest;

7. nõuab kooskõlastatud jõupingutusi, et võidelda küberkuritegude vastu, eelkõige 
isikuandmete ja alaealiste kaitse tõhustamiseks, kahjustamata seejuures interneti avatud 
olemust;

8. nõuab hõlpsamat juurdepääsu internetile ja selle arendamist uuemates liikmesriikides, eriti 
nende maapiirkondades, ja arenguriikides Euroopa Liidu rahastatavate programmide abil; 
nõuab täiendavalt nendele riikidele suurema mõjuvõimu andmist interneti haldamise 
poliitika kujundamisel;

9. rõhutab, et interneti haldamine peaks edendama e-kaubandust ja rahvusvahelisi tehinguid 
isereguleeruva lähenemisviisi detsentraliseerimise kaudu, eelkõige turule sisenemise 
tingimuste kehtestamisel uutele konkurentidele;

10. on seisukohal, et mis tahes tulevane haldamiskord peaks kajastama ühiskonna kui terviku 
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üldisi huve, mitte alluma kitsastele kommerts- või piirkondlikele huvidele; on seisukohal, 
et seda arvesse võttes tuleks üldpoliitilist raamistikku parandada;

11. toetab komisjoni teatist, milles viidatakse läbipaistvuse, mitmepoolsuse ja vastutuse 
põhimõtete olulisusele ICANNi asutuste toimimises; 

12 peab kahetsusväärseks, et komisjoni teatises ei käsitleta interneti haldamise põhimõttena 
intellektuaalomandi õiguste kaitset, eriti võitlust võltsimise ja piraatluse vastu;

13. tunneb heameelt selle üle, et rahvusvahelist konteksti arvesse võttes viidatakse komisjoni 
teatises selgesõnaliselt inimõiguste, eriti sõnavabaduse austamisele kui interneti haldamise 
olulisele põhimõttele.
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