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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat het toegenomen internetgebruik door burgers, consumenten, bedrijven en 
overheden betekent dat dit communicatiemiddel bezig is een van de fundamentele 
elementen te worden van de verwezenlijking van de interne markt in de EU; benadrukt in 
deze context de behoefte aan passende bescherming van de consument en van de rechten 
van de houders van intellectuele-eigendomsrechten op het internet; onderstreept tevens dat 
de burgerlijke rechten en vrijheden van internetgebruikers gewaarborgd moeten worden;

2. erkent het belang van het internet als informatiemiddel en als middel om de rechten van de 
consument te bevorderen;

3. vraagt, door rekening met de privésector te houden, de stabiliteit van het internet in stand 
te houden als een essentieel instrument voor economische en sociale activiteit, zoals 
online handel, de uitwisseling van (vertrouwelijke) informatie en financiële transacties; 
vraagt de Commissie in dit opzicht een geformaliseerde coördinatiestructuur tot stand te 
brengen om de algemene belangen die hiermee gemoeid zijn, te beschermen;

4. vraagt meer verantwoordelijkheid van particuliere ondernemingen die domeinnamen 
registreren en distribueren, aangezien zij een dienst verlenen waarvan de maatschappij 
voor een groot deel afhankelijk is geworden; in dit verband dient een gemeenschappelijk 
stelsel van in acht te nemen criteria te worden vastgesteld om de transparantie te doen 
toenemen en bovengenoemde ondernemingen grotere verantwoordelijkheden op zich te 
laten nemen;

5. wenst dat de Commissie aan het Europees Parlement jaarlijks verslag uitbrengt, gevolgd 
door een debat, over internetgovernance en de werkzaamheden van de "review panels" 
van de ICANN; is verheugd over het bestaan van het Internet Governance Forum (IGF); 
benadrukt dat het belangrijk is dat er vertegenwoordigers van het Europees Parlement en 
de Commissie alsmede vertegenwoordigers van verenigingen van internetgebruikers 
aanwezig zijn op de Internationale ICANN-conferentie in juni;

6. wenst dat de ICANN voor de regeringen van de diverse landen een belangrijker plaats bij 
de internetgovernance inruimt; is van oordeel dat de Raad van bestuur van het ICANN 
zijn standpunten terdege zal moeten onderbouwen als deze afwijken van de aanbevelingen 
van het Gouvernementeel Adviescomité (GAC);

7. vraagt om de krachten te bundelen om cybercriminaliteit te bestrijden, met name om de 
bescherming van persoonsgegevens en minderjarigen te verbeteren, zonder het open 
karakter van het internet te belemmeren;

8. vraagt om makkelijkere toegang en ontwikkeling van het internet in nieuwere lidstaten, 
met name in plattelandsgebieden en ontwikkelingslanden, door middel van door de 
Europese Unie gefinancierde programma's; wil voorts dat deze landen meer invloed 
krijgen bij de vormgeving van beleid op het gebied van internetgovernance;
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9. onderstreept dat internetgovernance e-handel en grensoverschrijdende transacties dient te 
vergemakkelijken door de zelfregulerende taken te decentraliseren, met name wat betreft 
het opstellen van voorwaarden voor de intrede van nieuwe concurrenten;

10. is van mening dat bij alle toekomstige governanceregelingen rekening moet worden 
gehouden met het publieke belang van de samenleving als geheel en dat deze regelingen 
geen uiting mogen zijn van beperkte commerciële of regionale belangen; is van mening 
dat het publieke beleidskader verbetering in deze richting behoeft;

11. steunt de mededeling van de Commissie die wijst op het belang van de beginselen 
transparantie, een multilateraal karakter en verantwoordelijkheid voor het functioneren 
van de ICANN-instanties; 

12  betreurt het feit dat er in de mededeling van de Commissie niet van uitgegaan wordt dat 
als beginsel van internetgovernance de bescherming van de intellectuele-
eigendomsrechten dient te gelden, en in het bijzonder de bestrijding van namaak en
piraterij;

13. is verheugd dat de mededeling van de Commissie, gezien de internationale context, een 
expliciete verwijzing bevat naar de eerbiediging van rechten van de mens, met name naar 
de vrijheid van meningsuiting, als essentiële beginselen van internetgovernance.
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