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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că utilizarea din ce în ce mai frecventă a internetului de către cetățeni, 
consumatori, întreprinderi și autorități înseamnă că acest instrument de comunicare a 
devenit unul dintre elementele fundamentale pentru realizarea pieței interne în cadrul UE; 
în acest context, subliniază necesitatea unei protecții adecvate a consumatorilor și a 
deținătorilor de drepturi de proprietate intelectuală pe internet; subliniază, de asemenea, că 
trebuie garantate drepturile și libertățile civile ale utilizatorilor de internet;

2. recunoaște importanța internetului ca mijloc de informare și promovare a drepturilor 
consumatorilor;

3. solicită menținerea stabilității internetului, ținând cont de rolul sectorului privat, ca 
instrument esențial al activității economice și sociale, inclusiv comerțul online, schimbul 
de informații (confidențiale) și tranzacțiile financiare; în acest sens, solicită Comisiei să 
creeze o structură organizată de coordonare pentru garantarea intereselor publice 
implicate;

4. solicită o mai mare răspundere din partea companiilor private care înregistrează și 
distribuie nume de domenii, oferind un serviciu de care societatea a devenit, în mare 
măsură, dependentă; în acest context, trebuie stabilit un set comun de criterii de urmat 
pentru îmbunătățirea transparenței și asumarea răspunderii crescute din partea companiile 
anterior menționate;

5. solicită Comisiei Europene să raporteze anual Parlamentului, urmat de o dezbatere, cu 
privire la guvernarea internetului și activitatea comitetelor de revizuire a ICANN; salută 
existența Forumului pentru guvernarea internetului (FGI); subliniază importanța de a avea 
un reprezentant al Parlamentului European și al Comisiei, precum și reprezentanți ai 
asociațiilor utilizatorilor de internet la reuniunea internațională a ICANN din iunie;

6. invită ICANN să asigure guvernelor statelor un rol mai important în guvernarea 
internetului; consideră că Consiliul de administrație al ICANN ar trebui să își justifice în 
mod corespunzător pozițiile, în cazul în care acestea diferă de recomandările Comitetului 
consultativ al guvernelor (GAC);

7. face apel la eforturi colective pentru combaterea infracționalității informatice, în special 
pentru a spori protecția datelor cu caracter personal și a minorilor, respectând, în același 
timp, caracterul deschis al internetului;

8. susține facilitarea accesului și dezvoltarea internetului în noile state membre, în special în 
zonele rurale, și în țările în curs de dezvoltare, prin intermediul programelor finanțate de 
Uniunea Europeană; susține acordarea unei mai mari influențe acestor țări în elaborarea 
politicii de guvernare a internetului;

9. subliniază că guvernarea internetului ar trebui să faciliteze comerțul electronic și 
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tranzacțiile transfrontaliere prin descentralizarea rolurilor de autoreglementare, în special 
în cazul stabilirii condițiilor de intrare pe piață pentru noii concurenți;

10. consideră că toate dispozițiile viitoare în materie de guvernare ar trebui să reflecte 
interesul public al întregii societăți și să nu exprime interese comerciale sau regionale 
limitate; consideră că, în acest context, trebuie ameliorat cadrul politicii de interes general.

11. sprijină Comunicarea Comisiei în care se menționează importanța principiilor 
transparenței, multilateralismului și responsabilității pentru funcționarea organelor 
ICANN; 

12  regretă că în Comunicarea Comisiei nu este inclusă printre principiile de guvernare a 
internetului și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, în special combaterea 
contrafacerii și a pirateriei;

13. salută faptul că în Comunicarea Comisiei, având în vedere contextul internațional, se 
menționează în mod explicit respectarea drepturilor omului, în special a libertății de 
exprimare, ca principii esențiale de guvernare a internetului.
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