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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
1. uznáva, že intenzívnejšie používanie internetu občanmi, spotrebiteľmi, spoločnosťami 

a úradmi znamená, že tento nástroj komunikácie sa stal jedným zo základných prvkov 
realizácie vnútorného trhu v rámci EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu primeranej 
ochrany spotrebiteľov a držiteľov práv duševného vlastníctva na internete; rovnako 
zdôrazňuje, že musia byť zaručené občianske práva a slobody užívateľov internetu;

2. uznáva význam internetu ako prostriedku na informovanie a presadzovanie práv 
spotrebiteľov;

3. vyzýva na udržiavanie stability internetu, zohľadňujúc úlohu súkromného sektora, ako 
dôležitého nástroja hospodárskej a sociálnej aktivity vrátane internetového obchodu, 
výmeny (dôverných) informácií a finančných transakcií; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby zriadila formálnu koordinačnú štruktúru na zabezpečenie príslušných 
verejných záujmov;

4. žiada väčšiu zodpovednosť súkromných spoločností, ktoré registrujú a distribuujú 
doménové mená, keďže poskytujú službu, od ktorej je spoločnosť vo veľkej miere 
závislá; v tejto súvislosti je potrebné stanoviť spoločný súbor kritérií, dodržiavanie 
ktorých povedie k zvýšeniu transparentnosti a zabezpečeniu, aby uvedené spoločnosti 
boli zodpovedné v čoraz väčšej miere;

5. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu každoročne podávala správu o riadení internetu a práci 
revíznych skupín združenia ICANN; víta existenciu Fóra pre správu internetu (IGF); 
zdôrazňuje význam účasti zástupcu Európskeho parlamentu a Komisie, ako aj zástupcov 
združení užívateľov internetu na medzinárodnom zasadnutí organizácie ICANN v júni;

6. vyzýva organizáciu ICANN, aby vládam štátov poskytla väčší priestor v správe internetu;
domnieva sa, že správna rada organizácie ICANN by mala riadne zdôvodniť svoje 
stanoviská v prípadoch, keď sa líšia od odporúčaní vládneho poradného výboru;

7. žiada, aby sa vyvinulo spoločné úsilie v boji proti počítačovej kriminalite a aby sa 
predovšetkým zvýšila ochrana osobných údajov a maloletých osôb, pričom by sa nemala 
obmedziť otvorená povaha internetu;

8. žiada jednoduchší prístup k internetu a jeho rozvoj v novších členských štátoch, najmä vo 
vidieckych oblastiach a rozvojových krajinách prostredníctvom programov 
financovaných Európskou úniou; ďalej žiada, aby tieto krajiny získali väčší vplyv pri 
formovaní politiky správy internetu;

9. zdôrazňuje, že správa internetu by prostredníctvom decentralizácie samoregulačných 
úloh, najmä určením vstupných podmienok pre nových konkurentov, mala uľahčiť 
elektronický obchod a cezhraničné transakcie;

10. domnieva sa, že akékoľvek budúce pravidlá správy by mali reflektovať verejný záujem 
spoločnosti ako celku a nemali by predstavovať len obchodné alebo regionálne záujmy;
domnieva sa, že v tejto súvislosti je potrebné skvalitniť rámec verejnej politiky.
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11. schvaľuje oznámenie Komisie v bodoch, kde odkazuje na význam zásad transparentnosti, 
multilateralizmu a zodpovednosti v konaní orgánov organizácie ICANN;

12. s poľutovaním konštatuje, že v oznámení Komisie sa ochrana práv duševného vlastníctva 
a najmä boj proti falšovaniu a pirátstvu nepovažujú za zásadu správy internetu;

13. víta skutočnosť, že v oznámení Komisie sa so zreteľom na medzinárodný kontext 
explicitne odkazuje na dodržiavanie ľudských práv, najmä na slobodu prejavu, ako na 
základnú zásadu správy internetu.
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