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IEROSINĀJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, 
pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzīst, ka pieaugošā pilsoņu, patērētāju, uzņēmumu un varas iestāžu interneta izmantošana 
nozīmē, ka šis saziņas līdzeklis ir kļuvis par vienu no iekšējā tirgus izveides pabeigšanas 
pamatelementiem ES; šajā sakarībā uzsver nepieciešamību nodrošināt patērētāju un 
intelektuālā īpašuma tiesību turētāju atbilstošu aizsardzību internetā; uzsver arī, ka ir 
jāgarantē interneta lietotāju pilsoniskās tiesības un brīvības;

2. atzīst, ka internets ir nozīmīgs informācijas un patērētāju tiesību veicināšanas līdzeklis;

3. aicina, ņemot vērā privātā sektora nozīmi, saglabāt interneta stabilitāti kā ļoti svarīgu 
instrumentu saimnieciskai un sociālai darbībai, tajā skaitā tirdzniecībai tiešsaistē, 
(konfidenciālas) informācijas apmaiņai un finanšu darījumiem; aicina šajā sakarībā 
Komisiju izveidot oficiālu koordinēšanas struktūru iesaistīto sabiedrības interešu 
nodrošināšanai;

4. aicina prasīt lielāku pārskatatbildību no privātiem uzņēmumiem, kas reģistrē un piešķir 
domēna vārdus un sniedz pakalpojumu, no kura sabiedrība ir kļuvusi lielā mērā atkarīga; 
šajā sakarībā ir jāizveido vienotu kritēriju kopums, kas jāievēro, lai palielinātu 
pārredzamību un nodrošinātu, ka šie uzņēmumi uzņemas lielāku atbildību.

5. prasa Eiropas Komisijai iesniegt Eiropas Parlamentam ikgadējo ziņojumu, pēc kura varētu 
notikt debates par interneta pārvaldību un īpašo grupu darbs ICANN pārskatīšanas jomā; 
atzinīgi vērtē Interneta pārvaldības foruma (IPF) pastāvēšanu; uzsver Eiropas Parlamenta 
un Komisijas pārstāvju, kā arī interneta lietotāju asociāciju pārstāvju dalības nozīmi 
ICANN starptautiskajā sanāksmē jūnijā;

6. aicina ICANN nodrošināt valstu valdībām lielāku ietekmi interneta pārvaldībā; uzskata, ka 
ICANN valdei būtu pienācīgi jāpamato sava nostāja, ja tā neatbilst Valdības 
padomdevējas komitejas (GAC) ieteikumiem;

7. aicina īstenot saskaņotu rīcību cīņā pret kibernoziegumiem, īpaši palielināt personas datu 
un nepilngadīgo personu aizsardzību, vienlaikus netraucējot interneta atklātumam;

8. aicina vienkāršot piekļuvi internetam un nodrošināt attīstību jaunajās dalībvalstīs, jo īpaši 
lauku teritorijās, un jaunattīstības valstīs, izmantojot Eiropas Savienības finansētās 
programmas; aicina turpmāk piešķirt šīm valstīm lielāku ietekmi interneta pārvaldības 
politikas veidošanā;

9. uzskata, ka interneta pārvaldībai būtu jāveicina e-komercija un pārrobežu darījumi, 
decentralizējot pašregulācijas lomas, īpaši izveidojot ienākšanas nosacījumus jauniem 
konkurentiem;

10. uzsver, ka visos turpmākajos noteikumos pārvaldības jomā būtu jāņem vērā sabiedrības 
intereses kopumā, un tiem nevajadzētu atspoguļot vienīgi tirdzniecības vai reģionālās 
intereses. uzskata, ka šajā sakarībā ir jāuzlabo politikas regulējums vispārējās interesēs;
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11. atbalsta Komisijas paziņojumu, kurā ir atsauce uz tādu principu nozīmi kā pārredzamība, 
daudzpusība un atbildība ICANN struktūru darbībā; 

12  pauž nožēlu par to, ka Komisijas paziņojumā intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība un 
jo īpaši viltošanas un pirātisma apkarošana netiek principiāli ietverta interneta pārvaldībā;

13. atzinīgi vērtē to, ka Komisijas paziņojumā, ņemot vērā starptautisko situāciju, ir skaidra 
atsauce uz cilvēktiesību, jo īpaši uz vārda brīvības, ievērošanu kā īpaši būtiskiem interneta 
pārvaldības principiem.
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