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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta, kad tai, jog piliečiai, vartotojai, įmonės ir valdžios institucijos intensyviau 
naudoja internetą, reiškia, kad ši bendravimo priemonė tapo vienu iš pagrindinių ES 
vidaus rinkos įgyvendinimo elementų; pabrėžia, kad šiuo požiūriu būtina užtikrinti deramą 
vartotojų ir intelektinės nuosavybės teisių turėtojų apsaugą internete; taip pat pabrėžia, 
kad būtina užtikrinti interneto naudotojų teises ir pilietines laisves;

2. pripažįsta interneto, kaip informavimo apie vartotojų teises ir jų propagavimo priemonės, 
svarbą;

3. ragina išlaikyti interneto stabilumą kaip labai svarbią ekonominės ir socialinės veiklos, 
įskaitant prekybą internetu, keitimąsi (konfidencialia) informacija ir finansinius sandorius, 
priemonę, atsižvelgiant į privačiojo sektoriaus vaidmenį; šiuo tikslu ragina Komisiją 
sukurti oficialią koordinavimo struktūrą, kad būtų apsaugoti susiję viešieji interesai;

4. ragina užtikrinti didesnę domenų vardus registruojančių ir platinančių privačių bendrovių 
atskaitomybę, nes jos teikia paslaugą, nuo kurios visuomenė tapo labai priklausoma; šiuo 
požiūriu reikėtų nustatyti bendrus kriterijus, kuriais turėtų būti remiamasi siekiant 
padidinti skaidrumą ir užtikrinti, kad minėtosios įmonės prisiimtų vis didesnę atsakomybę.

5. prašo Komisijos kas metus teikti Europos Parlamentui ataskaitas, o jas pateikus rengti 
diskusijas dėl interneto valdymo ir Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos (angl. 
ICANN) ekspertų vertinimo grupių darbo; palankiai vertina tai, kad esama Interneto 
valdymo forumo (IVF); pabrėžia, jog svarbu, kad birželio mėn. vyksiančiame 
tarptautiniame Skirtųjų vardų ir numerių interneto korporacijos (angl. ICANN) susitikime 
dalyvautų Europos Parlamento, Komisijos ir interneto naudotojų asociacijų atstovai;

6. ragina ICANN užtikrinti valstybių vyriausybėms svarbesnę vietą valdant internetą; mano, 
kad ICANN valdyba turėtų tinkamai pagrįsti savo poziciją, kai ji skiriasi nuo 
Vyriausybinio patariamojo komiteto rekomendacijų;

7. ragina sutelkti pastangas kovojant su elektroniniais nusikaltimais, visų pirma siekiant 
didinti asmens duomenų ir nepilnamečių apsaugą, bet nepakenkiant atviram interneto 
pobūdžiui;

8. ragina sudaryti palankesnes sąlygas naudoti ir vystyti internetą naujosiose valstybėse 
narėse, ypač kaimo vietovėse, ir besivystančiose šalyse įgyvendinant Europos Sąjungos 
finansuojamas programas; be to, ragina sudaryti sąlygas, kad šios šalys galėtų turėti 
daugiau įtakos formuojant interneto valdymo politiką;

9. pabrėžia, kad interneto valdymas turėtų palengvinti elektroninę prekybą ir tarpvalstybinius 
sandorius, decentralizuojant savireguliavimo vaidmenis, ypač nustatant naujų konkurentų 
patekimo į rinką sąlygas;

10. mano, kad visose būsimose nuostatose valdymo klausimais turėtų būti atsižvelgiama į 
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visos visuomenės viešuosius interesus, o ne išreiškiami riboti prekybiniai ar regioniniai 
interesai; mano, kad į tai atsižvelgiant reikia tobulinti viešosios politikos sistemą;

11. pritaria Komisijos komunikatui, kuriame pabrėžiama skaidrumo, daugiašališkumo ir 
atskaitomybės principų svarba ICANN organų veikloje; 

12  apgailestauja, kad Komisijos komunikate intelektinės nuosavybės teisių apsauga, ypač 
kova su klastojimu ir piratavimu, nelaikoma vienu iš interneto valdymo principų;

13. džiaugiasi, kad Komisijos komunikate, atsižvelgiant į tarptautines aplinkybes, aiškiai 
minima žmogaus teisių pagarba, ypač saviraiškos laisvė, kaip pagrindiniai interneto 
valdymo principai.
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