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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. признава, че засиленото използване на интернет от гражданите, потребителите, 
дружествата и органите на властта допринася за продължаването на процеса на 
развитие на вътрешния пазар в рамките на ЕС; подчертава в тази връзка
необходимостта от подходяща защита на потребителите в интернет;

2. призовава стабилността на интернет да се поддържа като жизненоважно средство 
за икономическа и социална дейност, в това число онлайн търговия, обмен на 
(поверителна) информация и финансови транзакции; призовава в тази връзка
Комисията да създаде официална координационна структура, която да гарантира 
съответните публични интереси;

3. призовава за по-голяма отчетност на частните дружества, които регистрират и 
разпространяват имена на домейни, като извършват услуга, от която обществото е 
станало в голяма степен зависимо;

4. призовава за ежегодни срещи със заинтересовани от управлението на интернет 
лица и организации; подчертава важността на изпращането на представител на 
Европейския парламент на международната среща на ICANN (Интернет 
корпорация за присвоени имена и адреси) през юни;

5. призовава към съгласувани усилия за борба срещу киберпрестъпността, в частност 
за увеличаване на защитата на личните данни и на малолетните, без да се пречи 
същевременно на отворения характер на интернет;

6. призовава към по-лесен достъп и развитие на интернет в по-новите държави-членки 
и развиващите се страни; в допълнение призовава на тези страни да се предостави 
по-голямо влияние при формирането на политиката за управление на интернет;

7. призовава дружествата, занимаващи се с управление на интернет, да улеснят 
електронната търговия и трансграничните транзакции чрез децентрализиране на 
ролите за саморегулиране, особено във връзка с определянето на условия за 
навлизане на нови конкуренти.


