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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. elismeri, hogy az internet polgárok, fogyasztók, társaságok és hatóságok általi fokozott 
használata azt jelenti, hogy ez a kommunikációs eszköz az uniós belső piac 
megvalósulásának egyik alapelemévé vált; ebben az összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
az interneten a fogyasztók és a szellemi tulajdonjogok tulajdonosainak megfelelő 
védelmére van szükség; hangsúlyozza továbbá, hogy garantálni kell az internethasználók 
polgári szabadságjogait;

2. elismeri az internet mint a fogyasztói jogokról szóló tájékoztatást és e jogok előmozdítását 
szolgáló eszköz jelentőségét;

3. szorgalmazza, hogy – figyelemmel a magánszektor szerepére – tartsák fenn az internet 
stabilitását, mivel az a gazdasági és társadalmi tevékenységek – ezen belül az internetes 
kereskedelem, (bizalmas) információk cseréje és pénzügyi ügyletek – alapvető fontosságú 
eszköze; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre hivatalos koordináló 
struktúrát az érintett közérdekek biztosítására;

4. szorgalmazza a doménneveket regisztráló és értékesítő magántársaságok fokozottabb 
elszámoltathatóságát, mivel olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyektől a társadalom már 
nagymértékben függ; e tekintetben közös kritériumokat kell kidolgozni az átláthatóság 
növelése és az említett vállalkozások fokozottabb felelősségvállalásának biztosítása 
érdekében;

5. kéri, hogy a Bizottság nyújtson be éves jelentést az Európai Parlamentnek az internet 
szabályozásáról és az ICANN felülvizsgálati csoportjainak munkájáról, és ezt a jelentést 
vita kövesse; üdvözli az Internetirányítási Fórum (IGF) létrehozását; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az Európai Parlament és a Bizottság képviselői, továbbá az 
internethasználók egyesületeinek képviselői részt vegyenek az ICANN júniusi nemzetközi 
ülésén;

6. felhívja az ICANN-t, hogy az internet szabályozása terén biztosítson nagyobb befolyást a 
nemzeti kormányoknak; véleménye szerint az ICANN igazgatótanácsának kellőképpen 
indokolnia kellene álláspontját, ha az eltér a Kormányzati Tanácsadó Bizottság 
ajánlásaitól;

7. szorgalmazza az internetes bűnözés elleni küzdelmet szolgáló, összehangolt erőfeszítések 
megtételét, különösen a személyes adatok és a kiskorúak védelmének növelése 
érdekében, elkerülve ugyanakkor az internet nyílt jellegének akadályozását;

8. kéri, hogy az Európai Unió által finanszírozott programok útján mozdítsák elő az új 
tagállamokban – különösen a vidéki területeken – és a fejlődő országokban az internethez 
való könnyebb hozzáférést és az internet fejlesztését; szorgalmazza továbbá, hogy ezen 
országok számára biztosítsanak nagyobb befolyást az internet szabályozására vonatkozó 
politika alakításában;
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9. hangsúlyozza, hogy az internet szabályozásának meg kell könnyítenie az elektronikus 
kereskedelmet és a határokon átnyúló ügyleteket az önszabályozó szerepek 
decentralizálásával, különösen az új versenytársak piacra lépésére vonatkozó feltételek 
meghatározása terén;

10. úgy véli, hogy egy jövőbeli szabályozási keretnek a társadalom egészének érdekeit kell 
figyelembe vennie, és nem lehet csupán szűk körű kereskedelmi vagy regionális érdekek 
kiszolgálója; úgy véli, hogy a kormányzati politikai keretek fejlesztése csak ennek 
figyelembevétele mellett történhet;

11. támogatja a Bizottság közleményének azon részeit, amelyek utalnak az átláthatóság, a 
multilateralizmus és a felelősségvállalás elvének jelentőségére az ICANN szerveinek 
működésében; 

12  sajnálja, hogy a Bizottság közleménye a szellemi tulajdonjogok védelmét – különösen a 
hamisítás és kalózkodás elleni küzdelmet – nem tekinti az internetszabályozás egyik 
alapelvének;

13. a nemzetközi körülmények tükrében üdvözli, hogy a Bizottság közleménye kifejezetten az 
internet szabályozásának alapelveként utal az emberi jogok – és különösen a 
szólásszabadság – tiszteletben tartására;
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