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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przyznaje, że wzmożone użytkowanie Internetu przez obywateli, konsumentów, 
przedsiębiorstwa i władze oznacza, że to narzędzie komunikacji stało się jednym z 
głównych elementów umożliwiających realizację rynku wewnętrznego w UE; podkreśla 
w tym kontekście potrzebę odpowiedniej ochrony konsumentów oraz posiadaczy praw 
własności intelektualnej w Internecie; podkreśla również, że prawa i swobody 
użytkowników Internetu muszą zostać zagwarantowane;

2. uznaje znaczenie Internetu jako środka informacji i propagowania praw konsumentów;

3. wzywa do utrzymania stabilności Internetu - przy jednoczesnym uwzględnieniu roli 
sektora prywatnego - jako narzędzia niezbędnego dla działalności społeczno-
gospodarczej, w tym handlu internetowego, wymiany (poufnych) informacji i transakcji 
finansowych; wzywa w związku z tym Komisję do ustanowienia sformalizowanej 
struktury koordynacyjnej w celu zabezpieczenia odnośnych interesów publicznych;

4. wzywa do zwiększenia rozliczalności przedsiębiorstw prywatnych, które zajmują się
rejestracją i dystrybucją nazw domen, świadcząc usługę, od której społeczeństwo stało się 
w znacznym stopniu zależne; w związku z tym należy opracować wspólny zestaw 
obowiązujących kryteriów, mających na celu zwiększenie przejrzystości i 
zagwarantowanie ponoszenia rosnącej odpowiedzialności przez wspomniane 
przedsiębiorstwa.

5. domaga się corocznego przedkładania Parlamentowi Europejskiemu przez Komisję 
sprawozdania, po którym mogłaby nastąpić debata, w sprawie zarządzania Internetem 
oraz prac paneli kontroli ICANN; wyraża zadowolenie z faktu istnienia Forum 
Zarządzania Internetem (IGF); podkreśla znaczenie obecności przedstawicieli Parlamentu 
Europejskiego i Komisji oraz przedstawicieli stowarzyszeń użytkowników Internetu na 
międzynarodowej konferencji ICANN w czerwcu;

6. zachęca ICAAN do zapewnienia rządom państw większej roli w zarządzaniu Internetem; 
jest zdania, że rada administracyjna ICANN powinna należycie uzasadniać swoje 
stanowiska, jeżeli odbiegają one od zaleceń komitetu konsultacyjnego rządów (GAC);

7. wzywa do podejmowania skoordynowanych działań mających na celu zwalczanie 
cyberprzestępczości, zwłaszcza w celu zwiększenia ochrony danych osobowych i osób 
nieletnich, bez uszczerbku dla otwartego charakteru Internetu;

8. wzywa do ułatwienia dostępności i rozwoju Internetu w nowych państwach 
członkowskich, zwłaszcza na obszarach wiejskich, i krajach rozwijających się, za 
pośrednictwem programów finansowanych przez Unię Europejską; wzywa ponadto do 
umocnienia ich roli w kształtowaniu polityki zarządzania Internetem;

9. podkreśla, że zarządzanie Internetem powinno ułatwić handel elektroniczny i transakcje 
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transgraniczne poprzez decentralizację funkcji samoregulacyjnych, zwłaszcza w ustalaniu 
warunków wejścia na rynek dla nowych konkurentów;

10. wszelkie przyszłe przepisy w dziedzinie zarządzania powinny uwzględniać interes 
publiczny ogółu społeczeństwa i nie powinny być jedynie wyrazem interesów 
handlowych czy regionalnych; uważa, że z myślą o tym należy polepszyć ramy polityki 
publicznej;

11. popiera komunikat Komisji, który odwołuje się do znaczenia zasad przejrzystości, 
wielostronności i odpowiedzialności w działaniu organów ICANN; 

12  wyraża ubolewanie, że w komunikacie Komisji nie uważa się ochrony praw własności 
intelektualnej, a zwłaszcza walki z podrabianiem i piractwem, za zasadę zarządzania 
Internetem;

13. wyraża zadowolenie, że w komunikacie Komisji, biorąc pod uwagę kontekst 
międzynarodowy, jest wyraźne odwołanie do poszanowania praw człowieka, a zwłaszcza 
do swobody wypowiedzi, jako do podstawowych zasad zarządzania Internetem.
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