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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forvaltning af internettet – de næste skridt
(2009/2229(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet "Forvaltning 
af Internettet – de næste skridt" (KOM(2009)0277),

 der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om beskyttelse af kritisk 
informationsinfrastruktur med titlen "Beskyttelse mod storstilede cyberangreb og 
sammenbrud: øget beredskab, sikkerhed og robusthed" (KOM(2009)0149),

 der henviser til sin beslutning af 14. oktober 1998 om globaliseringen og 
informationssamfundet: "Der må stærkere international samordning til"1,

 der henviser til sin beslutning af 19. februar 2001 om Internettets organisation og 
administration – politiske aspekter på internationalt og europæisk plan 1998-20002,

 der henviser til sin beslutning af 2. april 2001 om den næste generation af Internet: 
nødvendigheden af et EU-forskningsinitiativ3,

 der henviser til sin beslutning af 23. juni 2005 om informationssamfundet4,

 der henviser til sin beslutning af 15. december 2005 om menneskerettigheder og 
pressefrihed i Tunesien og om verdenstopmødet om informationssamfundet i Tunesien5,

 der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om ytringsfrihed på internettet6,

 der henviser til sin beslutning af 17. januar 2008 om det andet Internet Governance Forum 
i Rio de Janeiro den 12.-15. november 20077,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og 
Indre Anliggender (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at internettet er et særlig vigtigt globalt kommunikationsmiddel med en 

                                               
1 EFT C 104 af 14.4.1999, s. 128.
2 EFT C 343 af 5.12.2001, s. 286. 
3 EFT C 27 E af 31.1.2002, s. 84. 
4 EUT C 133 E af 8.6.2006, s. 140.
5 EUT C 286 E af 23.11.2006, s. 495. 
6 EUT C 303 E af 13.12.2006, s. 879.
7 EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 80.
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kolossal indvirkning på samfundet som helhed, 

B. der henviser til, at forvaltning af internettet omfatter spørgsmål, der bl.a. er knyttet til de 
grundlæggende rettigheder og friheder, adgangen til og anvendelsen af internettet og dets 
sårbarhed over for angreb osv.,

C. der henviser til, at forvaltning af internettet vedrører tildelingen af adresser og andre 
spørgsmål af fortrinsvis teknisk karakter på områder, hvor Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), Internet Assigned Numbers Authority (IANA), 
Internet Engineering Task Force (IETF) og andre organer opererer,

D. der henviser til, at regeringerne har et afgørende ansvar for den bredere forvaltning i 
forbindelse med varetagelse af offentlighedens interesse, navnlig for at sikre beskyttelsen 
af de grundlæggende rettigheder og friheder og med hensyn til internettets sikkerhed, 
integritet og robusthed,

E. der henviser til, at det internationale Internet Governance Forum (IGF) og forskellige 
nationale og regionale fora er vigtige for dialogen mellem en lang række interessenter om 
internetpolitik, 

F. der henviser til, at Europa-Parlamentet og de andre europæiske institutioner over lang tid 
har udvist engagement i udbredelsen af internettet som et frit tilgængeligt globalt gode,

1. mener, at internettet er et globalt fælles gode, der bør forvaltes i almenhedens interesse;

2. mener, at forvaltning af internettet bør baseres på en bred, afbalanceret offentlig-privat 
samarbejdsmodel med henblik på EU's interesse i at bevare internettet som et globalt 
fælles gode, så det dermed undgås at individuelle enheder eller sammenslutninger af 
enheder opnår en dominerende stilling; 

3. understreger, at der er en risiko for at de grundlæggende europæiske værdier bringes i 
fare, hvis lande med værdier, der i høj grad adskiller sig fra de europæiske, deltager, 
hvilket bør undgås; 

4. mener, at regeringerne bør rette fokus mod spørgsmål, der er afgørende for en global 
forvaltningspolitik for internettet, og i øvrigt bør undgå at gribe ind, undtagen hvis det er 
nødvendigt under ganske særlige omstændigheder; 

5. mener, at regeringerne bør undgå at gribe ind i den daglige forvaltning af internettet, holde 
sig fra at indføre unødig og restriktiv regulering til skade for nyskabelser og konkurrence 
og ikke bør kappes om at kontrollere, hvad der er og bør være den globale offentligheds 
ejendom;

6. understreger, at regeringerne bør afholde sig fra at indføre begrænsninger i adgangen til 
internettet gennem censur, filtrering, overvågning mv. eller kræve, at private 
virksomheder indfører begrænsninger;

7. understreger, at alle begrænsninger, der vurderes som ufravigelige, f.eks. for at beskytte 
børn, bør indskrænkes til det højst nødvendige i et demokratisk samfund, og de bør 
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baseres på lovgivning og være effektive og rimelige; 

8. mener, at regeringerne ved siden af de principper for forvaltning af internettet, som 
Kommissionen har foreslået, desuden bør gennemføre følgende principper: 

i) åbenhed, flersidighed, demokrati og beskyttelse af de grundlæggende rettigheder 
under overholdelse af EU-standarderne

ii) respekt for internetinfrastrukturens åbne, interoperable og teknologisk neutrale 
karakter og forbindelserne fra slutbruger til slutbruger 

iii) rimelig ansvarlighed i de virksomheder i den private sektor, der forvalter de globale 
internetressourcer til daglig 

iv) fremme af inkluderende, globalt samarbejde i forbindelse med forvaltning af 
internettet gennem fortsat og yderligere tilskyndelse til at inddrage en lang række 
interessenter i processen og desuden imødekomme behovet for at øge 
udviklingslandenes deltagelse; 

9. understreger, at EU bør sørge for fælles gennemførelse af de grundlæggende principper 
for forvaltning af internettet og gå i brechen for disse i internationale fora og bilaterale 
forbindelser; 

10. glæder sig over aspekterne vedrørende forvaltning af internettet i det spanske 
formandskabs Granada-strategi samt dets initiativ til udarbejdelse af et europæisk charter 
for internetbrugeres rettigheder og dets fremme af internetadgang som den femte 
grundlæggende frihed i Europa; 

11. bemærker den amerikanske regerings nye internetpolitik 3.0, der blev offentliggjort den 
24. februar 2010; 

12. understreger, at EU bør behandle to afgørende spørgsmål vedrørende offentlig forvaltning:

i) beskyttelse af internetinfrastrukturen for at sikre tilgængelighed, robusthed og 
modstandsdygtighed mod angreb  

ii) beskyttelse af individuelle rettigheder i forbindelse med databeskyttelse og privatliv, 
navnlig med hensyn til etableringen af effektive internationale mekanismer til 
bilæggelse af tvister;

13. opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med Kommissionen at sikre beskyttelse af 
internetinfrastrukturen gennem en fælles EU-tilgang med henblik på at modvirke trusler 
og angreb og oprette nationale nødberedskaber og samarbejdsmekanismer mellem disse;

14. opfordrer Kommissionen til at fremlægge et forslag om udvidelse af anvendelsesområdet 
for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om 
lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen) til at omfatte 
krænkelser af databeskyttelsen og privatlivets fred; opfordrer Rådet til at godkende 
forhandlinger med henblik på at indgå en international aftale, der gør det muligt for EU-
borgere at kræve erstatning, hvis deres rettigheder med hensyn til databeskyttelse og 
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privatliv under EU-retten krænkes;

15. understreger, at EU-institutioner og -organer samt medlemsstaterne bør samordne deres 
tilgang til ICANN og dettes rådgivende organer, herunder det mellemstatslige 
rådgivningsudvalg (GAC);

16. bemærker, at Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) kan 
spille en vigtig rolle i forbindelse med sikkerhedsaspekter, og glæder sig over 
Kommissionens kommende forslag om at modernisere ENISA;

17. mener, at Kommissionen spiller en afgørende rolle i forbindelse med iværksættelsen og 
koordinationen af alle aspekter vedrørende den interne organisation i EU med henblik på 
at sikre en sammenhængende EU-tilgang, herunder i IGF;

18. anmoder Kommissionen om at lette vedtagelsen af en sammenhængende og omfattende 
EU-strategi i IGF og i forbindelse med andre store begivenheder vedrørende forvaltning af 
internettet ved i god tid forud for sådanne begivenheder at forelægge et udkast til EU's 
holdning for Europa-Parlamentet og Rådet til drøftelse;

19. støtter den fortsatte udvikling af IGF-modellen på globalt, regionalt (herunder EuroDIG) 
og nationalt plan ved at skabe åbne fora for dialog og udveksling af bedste praksis mellem 
regeringer, civilsamfund og den private sektor;

20. henstiller, at IGF forbedres på følgende vis:  

i) øget deltagelse af udviklingslandene, idet der rettes særlig opmærksomhed mod 
finansieringen af deres deltagelse

ii) bedre synlighed i medierne

iii) mere effektiv tilrettelæggelse af møderne, f.eks. ved at begrænse antallet af møder, 
der finder sted på samme tid, fastlægge en stabil platform, der kan fremme den 
globale deltagelse, og styrke flersprogetheden

iv) bedre koordinering af globale, regionale og nationale fora vedrørende forvaltning af 
internettet

v) udvidet samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; 

21. støtter Kommissionens og det spanske og belgiske formandskabs indsats i forbindelse med 
afholdelsen af IGF-mødet i september 2010 i Vilnius;

22. støtter generelt Kommissionens positive holdning til ICANN's nugældende 
forvaltningsmodel, som er baseret på den private sektors ledende rolle;

23. fremhæver betydningen af GAC for ICANN's beslutningstagningsproces;

24. mener, at ICANN bør forbedres på følgende vis: 

i) indførelse af en alternativ mekanisme til bilæggelse af tvister, der gør det muligt for
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interessenter på effektiv, neutral, hurtig og økonomisk overkommelig vis at gennemgå 
ICANN's afgørelser

ii) et krav om diversificeret finansiering med et maksimumbeløb for finansiering fra en 
enkelt virksomhed eller sektor for at forhindre utilbørlig påvirkning af ICANN's 
aktiviteter

iii) passende repræsentation af alle interessenter i ICANN

iv) sikring af, at flere interessenter og regioner er repræsenteret i ICANN's bestyrelse og 
øverste ledelse;

25. støtter Kommissionens holdning om, at IANA-ordningerne bør omfatte mekanismer til 
sikring af multilateral ansvarlighed, og bekræfter, at ingen regeringer bør have en 
dominerende position inden for IANA; 

26. mener, at den bekræftelse af tilsagn, der fandt sted i 2009, kan udgøre et positivt grundlag 
for den videre udvikling af ICANN, idet det fremhæves, at:

i) EU, hovedsagelig via Kommissionen, bør spille en aktiv rolle i forbindelse med 
gennemførelsen heraf, bl.a. ved hjælp af evalueringspaneler og ved at sikre, at 
medlemmerne af disse paneler er uafhængige, ikke har nogen interessekonflikter, og at 
de repræsenterer forskellige regioner 

ii) evalueringspanelernes henstillinger bør følges af ICANN, efter at de har været 
fremlagt i offentlige høringer, og såfremt ICANN ser bort fra henstillingerne, skal 
dette begrundes;

27. anmoder Kommissionen om årligt at forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet om det forløbne års begivenheder vedrørende forvaltning af internettet, idet den 
første af disse rapporter forelægges inden marts 2011;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens holdning i meddelelsen af juni 2009 kan opsummeres på følgende måde: 

a) en klar støtte til den "private sektors ledende rolle" 

b) en bekymring over den manglende repræsentative struktur i ICANN 

c) en klar betænkelighed over det internationale samfunds, herunder EU's, manglende 
kontrol af ICANN's funktion. 

Kommissionen foreslår dels en intern reform af ICANN, som fører til fuld ansvarlighed og 
åbenhed, dels at erstatte de nuværende ordninger for unilateralt tilsyn med ICANN og IANA 
med alternative mekanismer, som sikrer, at ICANN er underlagt en multilateral ansvarlighed. 

Det skal ligeledes kortfattet nævnes, at ICANN er en non profit-organisation, der er underlagt 
Californiens lovgivning, hvilket kan skabe juridiske problemer. Internettet defineres af 
ICANN som et "netværk af internationale net, der ikke tilhører en bestemt nation, individ eller 
organisation", og som derfor er underlagt globale interesser uden hensyntagen til statsgrænser. 

En sådan usædvanlig organisation, der har til hensigt at forvalte en ny og kompleks verden, 
vil uundgåeligt skabe uoverensstemmelser mellem de berørte parter, der i dette særlige 
tilfælde er spredt ud over hele verden, idet hele det globale samfund er berørt. Holdningerne 
til ICANN og dens funktion er delte: der er fortalere og modstandere. Blandt de sidstnævnte 
fremføres argumenter om, at ICANN's opgaver bør overdrages til en international 
organisation, som enten skal oprettes specielt til dette formål eller inden for rammerne af FN. 
Dette synspunkt er velfunderet, især fordi det går ud fra, at systemet med domænenavne skal 
betragtes som et fælles gode, som er et velkendt begreb inden for international ret, idet der er 
tale om en ressource, der ikke er underlagt national suverænitet, og som anvendes af det 
internationale samfund, der har en særlig interesse heri. 

På verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS), som blev afviklet i Genève i 2003 og 
i Tunis i 2005, understregedes behovet for en international organisation til forvaltning af 
domænenavne, der er mere neutral end ICANN, og det blev desuden foreslået at privatisere 
ICANN fuldstændig. Det blev besluttet at oprette en arbejdsgruppe om forvaltning af 
internettet inden for rammerne af WSIS (Working Group on Internet Governance). I sin 
endelige rapport, hvori der fremsattes fire forslag, understregede arbejdsgruppen, at det ikke 
er en hensigtsmæssig løsning at overlade forvaltningen af internettet til én enkelt stat. Ud over 
disse erklæringer er det ikke lykkedes regeringerne at nå frem til en aftale, som kan erstatte 
det nuværende system. Der blev derfor i forbindelse med topmødet oprettet et forum kaldet 
Internet Governance Forum, som har ført til en række drøftelser og debatter. På det seneste 
møde, afholdt i den egyptiske by Sharm el-Sheikh, blev det besluttet, at der er behov for at 
forlænge forummets mandat, og ligesom ved de tidligere møder understregede deltagerne 
behovet for at finde en løsning på USA's dominerende position i forvaltningen af ICANN. 

Det internationale samfunds nuværende holdning til ICANN er, at det vil være klogt at bevare 
den amerikanske organisation, og denne holdning deles ligeledes af Kommissionen. Dette 
skal især ses i lyset af, at organisationen de seneste år har opfyldt sin rolle på effektiv og 
tilfredsstillende vis. 
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Det er dog åbenlyst, at der inden for ICANN er behov for visse reformer og ændringer. Hvis 
vi fastholder, at internettet er et område for frihed, innovation, fleksibilitet og tilpasning, kan 
vi ikke samtidig acceptere, at den organisatoriske struktur, ICANN, er fast og uforanderlig. 
Hvis internettets verden er dynamisk, skal ICANN ligeledes være kendetegnet ved denne 
dynamik. 

Hvis ICANN fortsat skal styre forvaltningen af internettet er der behov for reformer. Den 
slags reformer, som EU-institutionerne har foreslået gennem flere år, ville sikre, at det 
internationale samfund som helhed får indflydelse på beslutningstagningen og 
forvaltningsstrukturen. Det ville dermed blive muligt at opnå internationalt samarbejde og 
legitimitet på et verdensomspændende forvaltningsområde, som er særdeles relevant for hele 
menneskeheden. 

Der er mange udfordringer i forbindelse med forvaltningen af internettet, og hvis det 
nuværende forvaltningssystem ikke udvikles og ændres, er der en risiko for, at det globale net 
vil blive fragmenteret og dermed splittes op i nationale net, hvilket Kina og Iran allerede truer 
med.

II

På vegne af Europa-Parlamentet ønsker ordføreren at fremhæve følgende aspekter: 

1. Internettet er et fælles gode på verdensplan, hvis forvaltning og kontrol udelukkende 
udøves af én enkelt stat, hvilket skaber mange og begrundede kritikpunkter. 

2. EU bør udvikle en strategi, der afspejler en konsensusorienteret vision med henblik på de 
grundlæggende aspekter ved forvaltningen af internettet, og som klart defineres i 
internationale fora og i de bilaterale aftaler med USA. 

3. Parlamentet bør støtte Kommissionens positive holdning til den nuværende 
forvaltningsmodel baseret på den private sektors ledende rolle. Denne støtte bør være 
betinget af, at der findes en løsning på kritikpunkterne vedrørende visse aspekter ved 
ICANN's funktion og sammensætning. 

4. ICANN: 

a) Kontrol og ansvarlighed: Vedtagelsen af bekræftelsen af tilsagn ("Affirmation of 
Commitments") i november 2009 mellem ICANN og den amerikanske regering er et 
skridt i retning af to vigtige principper for EU: internationalisering og anerkendelse af 
internettet i offentlighedens interesse. Denne nye aftale indfører evalueringspaneler, der 
skal fungere som kontrolmekanisme på væsentlige områder inden for forvaltning af nettet 
såsom åbenhed og ansvarlighed, nettets stabilitet og sikkerhed, konkurrence og 
forbrugerbeskyttelse. Selv om aftalen er ambitiøs og lovende, mangler der stadig bevis for 
aftalens gennemførelse. EU-institutionerne bør deltage aktivt i gennemførelsen og 
udviklingen af den nye kontrakt, og sikre at medlemmerne af evalueringspanelerne er 
uafhængige, kommer fra forskellige dele af verden, og at der ikke opstår 
interessekonflikter. Dette aspekt er afgørende for at sikre det nye organs legitimitet, 
uafhængighed og objektivitet over for det internationale samfund. Det bør ligeledes 
fastlægges, hvordan EU skal deltage i evalueringspanelet, helst med en repræsentant for 
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Kommissionen. Det mellemstatlige rådgivningsudvalg (GAC) bør også være 
repræsenteret i tilstrækkeligt omfang. Hvad angår henstillingerne fra panelet bør disse 
følges af ICANN's bestyrelse, og såfremt ICANN ser bort fra disse, skal bestyrelsen 
begrunde sin beslutning. Der er i den forbindelse behov for en klagemekanisme, som 
passende kunne være den internationale voldgift. 

b) Demokratisk deltagelse i ICANN's aktiviteter: Alle interessenter vedrørende internettet 
(regeringer, foreninger, virksomheder, brugere osv.) bør være repræsenteret i ICANN. Det 
mellemstatslige rådgivningsudvalg (GAC) spiller en vigtig rolle i den forbindelse, idet 
regeringerne gennem dette organ kan kontrollere vedtagelsen af ICANN's interne 
bestemmelser. Det bør derfor fastlægges, hvem der skal deltage i dette omstridte udvalg, 
eftersom deltagelsen af ikkedemokratiske lande med værdier, der i høj grad adskiller sig 
fra de europæiske, kan udgøre en risiko for beskyttelsen af EU's acquis. Der bør ligeledes 
tages stilling til beslutningstagningsproceduren inden for GAC, udvalgets rådgivende 
karakter med henblik på henstillinger samt mekanismer til bilæggelse af tvister i tilfælde 
af uoverensstemmelser mellem GAC og bestyrelsen. 

Endelig er det vigtigt fortsat at sikre den nationale mangfoldighed blandt de ledende 
medlemmer af ICANN. 

c) Finansiering: Størsteparten af ICANN's indtægter kommer fra USA samt afgifter for 
registrering af domænenavne og topdomæne (gTLD). Der bør åbnes op for yderligere 
finansieringskilder for at sprede dem og hindre en uønsket dominerende position.

5. Internet Governance Forum (IGF) har vist sig at være en succes. Forummets åbne struktur, 
fleksibilitet, de berørte sektorers aktive deltagelse og udviklingen af en "familiær" 
forvaltning (Eurodig, nationale fora, regionale fora) udgør en enestående og relevant 
model (hvor drøftelser og debatter foregår uhindret), og denne model er hensigtsmæssig 
på et nyt område som internettet. Europa-Parlamentet støtter fortsættelsen deraf.

Visse aspekter kan imidlertid forbedres og følgende kan bl.a. nævnes: 

– udviklingslandenes deltagelse og navnlig finansieringen af deres deltagelse

– synlighed i medierne

– den interne organisation af de årlige møder i IGF (færre sideløbende møder, 
fastlæggelse af en stabil platform, der kan fremme den globale deltagelse og 
styrkelse af flersprogetheden)

– koordinering af nationale og regionale fora, der indgår i de "familiære" drøftelser om 
forvaltningen af internettet

– udvidelse af det parlamentariske samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de 
nationale parlamenter. 

Med henblik på topmødet der skal afholdes i Vilnius i slutningen af 2010, støtter Europa-
Parlamentet den indsats, som ydes af Kommissionen og det spanske og belgiske EU-
formandskab.
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6. I betragtning af at de problemer, som internettet står over for på verdensplan, vil fortsætte 
de kommende år, er det vigtigt, at EU-institutionerne fortsætter sine bestræbelser som 
hidtil på de områder, som berører de europæiske værdier, og sikrer, at de grundlæggende 
rettigheder danner grundlag for forvaltningen af internettet på verdensplan. Følgende 
områder bør videreudvikles i den henseende: 

– sikring af lige og ikkediskriminerende adgang til internettet

– beskyttelse af den europæiske vision om internettets neutralitet

– aspekter vedrørende sikkerhed i forbindelse med trusler og angreb

– beskyttelse af borgernes ret til privatliv og løsning af konflikter om stedlig 
kompetence og gældende regler for dermed at kunne vurdere, hvor en given sag skal 
rejses (eftersom Rom II-forordningen klart udelukker konflikter vedrørende private 
rettigheder uden for kontrakt)

– beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder og garanti af brugernes adgang 
til kultur

– sikring af fri konkurrence

– bekæmpelse af kriminalitet, navnlig beskyttelse af børns rettigheder.

Der bør i den forbindelse ydes støtte til det spanske EU-formandskabs initiativ om et 
europæisk charter for internetbrugernes rettigheder samt ønske om at anerkende 
adgangen til internettet som EU's femte grundlæggende frihed. 

7. Hvad angår EU's organisation og interne funktion, er det væsentligt at fremme 
koordineringen mellem de europæiske institutioner og deres forhold til ICANN, som ikke 
altid fungerer efter hensigten. Der skal i den forbindelse ydes en indsats for at fastlægge 
Rådets og Kommissionens rolle og ikke mindst Europa-Parlamentets deltagelse. Det 
samme gør sig gældende med henblik på forbindelsen mellem EU-institutionerne og 
medlemsstaterne, både hvad angår GAC og inden for EU's egen Gruppe på Højt Plan 
vedrørende Forvaltning af Internettet. 

8. Endelig skal det understreges, at forvaltning af internettet er endnu en mulighed, hvormed 
EU kan synliggøre og forsvare sin vision og sine værdier og dermed tale med én stemme 
på den internationale scene.


