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FÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet medger att den ökade Internetanvändningen bland medborgare, 

konsumenter, företag och myndigheter visar att detta kommunikationsredskap har blivit 
ett av de viktigaste inslagen för att fullborda den inre marknaden inom EU. Parlamentet
betonar att det är viktigt att på lämpligt sätt skydda konsumenter och innehavare av 
immateriella rättigheter på Internet och att garantera Internetanvändarnas medborgerliga 
fri- och rättigheter.

2. Europaparlamentet inser att Internet är ett viktigt medel för att informera om och främja 
konsumenters rättigheter.

3. Europaparlamentet påpekar att det är viktigt att upprätthålla stabiliteten på Internet och att 
ta hänsyn till den privata sektorns roll, eftersom Internet är ett mycket viktigt verktyg för 
ekonomisk och social verksamhet, inklusive online-handel, utbyte av (konfidentiell) 
information och ekonomiska transaktioner. Kommissionen uppmanas därför att upprätta 
en formaliserad samordningsstruktur för att skydda berörda allmänna intressen.

4. Europaparlamentet efterlyser ökad ansvarsskyldighet för de privata företag som registrerar 
och delar ut domännamn och som därmed tillhandahåller en tjänst som samhället i hög 
grad blivit beroende av. I detta sammanhang anser parlamentet att det finns ett behov av 
att fastställa gemensamma kriterier som ska följas, så att man ökar öppenheten och 
säkerställer att de berörda företagen tar på sig ett större ansvar.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen rapportera till parlamentet – och 
därefter anordna en debatt – om förvaltningen av Internet och arbetet i ICANN:s 
granskningspaneler. Parlamentet välkomnar forumet för förvaltning av Internet och 
betonar vikten av att företrädare för Europaparlamentet och kommissionen och företrädare 
för Internetanvändarorganisationer deltar i det internationella ICANN-mötet i juni.

6. Europaparlamentet uppmanar ICANN att se till att ländernas regeringar får mer att säga 
till om vid förvaltningen av Internet. ICANN:s styrelse bör vederbörligen motivera sina 
ställningstaganden när dessa skiljer sig från den mellanstatliga statliga rådgivande 
kommitténs (GAC) rekommendationer.

7. Europaparlamentet efterlyser samordnade insatser för att bekämpa it-brottslighet, i 
synnerhet för att stärka skyddet av personuppgifter och minderåriga utan att hämma
Internets öppna struktur.

8. Europaparlamentet efterlyser ökad tillgång till och utveckling av Internet i de nya 
medlemsstaterna, särskilt på landsbygden, och i utvecklingsländer genom EU-finansierade 
program. Parlamentet ser även gärna att dessa länder får större inflytande i utformningen 
av riktlinjer för förvaltningen av Internet.

9. Europaparlamentet betonar att förvaltningen av Internet bör förenkla e-handel och 
gränsöverskridande transaktioner genom att decentralisera de självreglerande rollerna, i 
synnerhet genom att fastställa tillträdesvillkor för nya konkurrenter.

10. Europaparlamentet anser att alla framtida förvaltningsarrangemang bör spegla 
allmänhetens intresse och inte påverkas av snäva kommersiella eller regionala intressen. 
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De allmänna riktlinjerna måste förbättras med detta i åtanke.
11. Europaparlamentet stöder kommissionens meddelande, där det slås fast att principerna om 

öppenhet, multilateralism och ansvarstagande är viktiga för att ICANN:s instanser ska 
fungera.

12. Europaparlamentet beklagar att kommissionens meddelande inte betraktar skydd av 
immateriella rättigheter, särskilt kampen mot varumärkesförfalskning och 
pirattillverkning, som en princip i samband med förvaltningen av Internet.

13. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionens meddelande, med hänsyn till det 
internationella sammanhanget, uttryckligen hänvisar till respekten för de mänskliga 
rättigheterna, särskilt yttrandefriheten, som mycket viktiga principer i samband med 
förvaltningen av Internet.
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