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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 inser att den intensifierade Internetanvändningen bland medborgare, 

konsumenter, företag och myndigheter bidrar till fortsatt utveckling av den inre 
marknaden inom EU, och betonar i detta sammanhang behovet av lämpligt 
konsumentskydd på Internet.

2. Europaparlamentet uppmanar till upprätthållande av stabiliteten på Internet som ett 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.

3. Europaparlamentet efterlyser ökad ansvarsskyldighet för de privata företag som registrerar 
och delar ut domännamn och som därmed tillhandahåller en tjänst som samhället i stort 
sett blivit beroende av.

4. Europaparlamentet efterlyser årliga möten med berörda aktörer inom förvaltningen av 
Internet och betonar vikten av att en företrädare för Europaparlamentet deltar i det 
internationella ICANN-mötet i juni.

5. Europaparlamentet uppmanar till samordnade insatser för att bekämpa it-brottslighet, i 
synnerhet för att öka skyddet av personuppgifter och minderåriga utan att verka 
hämmande på Internets öppna struktur.

6. Europaparlamentet efterlyser ökad tillgång till och utveckling av Internet i de nya 
medlemsstaterna och i utvecklingsländer. Parlamentet ser även gärna att dessa länder får 
större inflytande i utformningen av riktlinjer för förvaltningen av Internet.

7. Europaparlamentet uppmanar företag som arbetar med förvaltning av Internet att förenkla 
e-handel och gränsöverskridande transaktioner genom att decentralisera de självreglerande 
rollerna, i synnerhet genom att fastställa tillträdesvillkor för nya konkurrenter.


