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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει ότι η εντατικοποιημένη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες, τους 
καταναλωτές, τις εταιρείες και τις αρχές συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη κατάλληλης 
προστασίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο·

2. ζητεί τη διατήρηση της σταθερότητας στο διαδίκτυο ως σημαντικό μέσο οικονομικής και 
κοινωνικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου, της 
ανταλλαγής (εμπιστευτικών) πληροφοριών και των οικονομικών συναλλαγών· ζητεί εν 
προκειμένω από την Επιτροπή να καθιερώσει μια επίσημη δομή συντονισμού, ώστε να 
διασφαλισθεί το εμπλεκόμενο δημόσιο συμφέρον·

3. ζητεί μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
πραγματοποιούν εγγραφή και διανομή ονομάτων τομέα, παρέχοντας μια υπηρεσία από 
την οποία εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία·

4. ζητεί συναντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών της διακυβέρνησης του διαδικτύου σε 
ετήσια βάση· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής ενός εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διεθνή συνάντηση του ICANN τον Ιούνιο·

5. ζητεί συντονισμένη προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότητας στον 
κυβερνοχώρο, κυρίως όσον αφορά την αύξηση της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων και των ανηλίκων, χωρίς να θιγεί ο ανοικτός χαρακτήρας του διαδικτύου·

6. ζητεί ευκολότερη πρόσβαση και ανάπτυξη του διαδικτύου στα νεότερα κράτη μέλη και 
στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί περαιτέρω να χορηγηθεί σε αυτές τις χώρες 
μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής διακυβέρνησης του διαδικτύου·

7. ζητεί από τις εταιρείες διακυβέρνησης του διαδικτύου να διευκολύνουν το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τις διασυνοριακές συναλλαγές μέσω της αποκέντρωσης των ρόλων 
αυτορρύθμισης, ειδικά όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου για νέους 
ανταγωνιστές.


