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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 uppmanar kommissionen att klargöra vilka aspekter av förvaltningen 
av Internet den för tillfället anser behöver regleras när det gäller sakernas Internet.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på att fortsätta övervaka integritet 
och skydd av personuppgifter för att trygga konsumenternas intressen.

3. Europaparlamentet betonar att alla uppgifter som genom datasökning eller andra sätt kan 
kopplas till en specifik kund utgör personuppgifter som måste hanteras i 
överensstämmelse med principerna om integritet och dataskydd.

4. Europaparlamentet välkomnar kommissionens planer på att inleda en debatt om tekniska 
och rättsliga aspekter av ”rätten till chipsens tystnad”, dvs. principen att privatpersoner när 
som helst ska kunna stänga av sin uppkoppling till nätmiljön.

5. Europaparlamentet håller med om att nya standarder måste tas fram på ett sätt som präglas 
av öppenhet, insyn och samförstånd och att alla berörda parter måste vara delaktiga i detta 
arbete. Parlamentet betonar att alla nya standarder på detta område måste vara 
lättåtkomliga och fritt tillgängliga för alla samt att även referenstillämpningar måste vara 
fritt tillgängliga på samma sätt som de standarder som är utvecklade av IETF (Internet 
Engineering Task Force).

6. När det gäller att garantera en konkurrenskraftig marknad och ändamålsenliga nivåer av 
interoperabilitet håller Europaparlamentet med om att det är viktigt att nya system och 
program inte påverkas negativt av hinder såsom överdrivna licenser/avgifter eller 
olämpliga system för immateriella rättigheter.

7. Europaparlamentet påminner kommissionen om att vissa medlemsstater inför lagstiftning 
som utestänger användare från Internet, och uppmanar kommissionen att ta hänsyn till 
detta när förslag diskuteras som förutsätter en allmänt utbredd Internetåtkomst.


