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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za industrijo, raziskave in 
energetiko kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1. priznava, da vse pogostejša uporaba interneta med državljani, potrošniki, podjetji in 

upravnimi organi pomeni, da je to komunikacijsko orodje postalo eden temeljnih 
elementov za uresničitev notranjega trga v EU; v zvezi s tem poudarja, da je potrebno 
ustrezno varstvo potrošnikov in imetnikov pravic intelektualne lastnine pri uporabi 
interneta; prav tako poudarja, da morajo biti zagotovljene državljanske pravice in 
svoboščine uporabnikov interneta;

2. priznava pomen interneta kot sredstva za obveščanje in spodbujanje pravic potrošnikov;

3. poziva k ohranitvi stabilnosti interneta ob upoštevanju vloge zasebnega sektorja, saj gre za 
bistveno orodje za gospodarske in družbene dejavnosti, tudi za spletno trgovanje, 
izmenjavo (zaupnih) informacij in finančne transakcije; v zvezi s tem poziva Komisijo k 
ustanovitvi formalne strukture za usklajevanje, ki bo ščitila javne interese;

4. poziva k večji odgovornosti zasebnih podjetij, ki registrirajo in dodeljujejo imena domen, 
saj ponujajo storitev, ki je postala za družbo zelo pomembna; v zvezi s tem je treba 
vzpostaviti skupna merila, ki bi povečala preglednost in zagotovila, da ta podjetja 
prevzamejo večjo odgovornost;

5. zahteva, da Evropska komisija enkrat letno predloži Evropskemu parlamentu poročilo, ki 
mu bo sledila razprava o upravljanju interneta in delu odborov za pregled ICANN; 
pozdravlja obstoj Foruma o upravljanju interneta; poudarja pomembnost udeležbe 
predstavnikov Evropskega parlamenta in Komisije ter predstavnikov združenj 
uporabnikov interneta na mednarodnem srečanju ICANN (Internetne korporacije za 
dodeljevanje imen in številk) junija;

6. poziva ICANN, naj vladam držav zagotovi večjo vlogo pri upravljanju interneta; meni, da 
mora upravni odbor korporacije ICANN ustrezno pojasniti svoja stališča, kadar se 
razlikujejo od priporočil vladnega svetovalnega odbora;

7. poziva k usklajenemu boju proti kibernetskemu kriminalu, zlasti da bi izboljšali varstvo 
osebnih podatkov in mladoletnikov, pri čemer pa ne bi smeli ovirati odprte narave 
interneta;

8. poziva k lažjemu dostopu in razvoju interneta v novejših državah članicah, zlasti na 
podeželskih območjih, in v državah v razvoju prek programov, ki jih financira Evropska 
unija; poziva tudi, da se tem državam omogoči večji vpliv pri oblikovanju upravljanja 
interneta;

9. poudarja, da mora upravljanje interneta olajšati elektronsko poslovanje in čezmejne 
transakcije, tako da se decentralizirajo samoregulativne vloge, zlasti pri postavljanju 
vstopnih pogojev za novo konkurenco;

10. meni, da morajo vsi prihodnji dogovori glede upravljanja odražati javni interes družbe kot 
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celote in ne smejo biti podrejeni ozkim poslovnim ali regionalnim interesom; meni, da je 
treba ob upoštevanju tega izboljšati okvir javne politike;

11. podpira sporočilo Komisije, ki se sklicuje na pomembnost načel preglednosti, 
večstranskosti in odgovornosti pri delovanju organov ICANN; 

12  obžaluje, da sporočilo Komisije pri načelih upravljanja interneta ne obravnava varstva 
pravic intelektualne lastnine, še posebej boja proti ponarejanju in piratstvu;

13. pozdravlja sporočilo Komisije, ki se ob upoštevanju mednarodnega okvira izrecno sklicuje 
na spoštovanje človekovih pravic, še posebej svobode govora, kot enega temeljnih načel 
pri upravljanju interneta.
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