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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

interneti haldamise kohta: järgmised sammud
(2009/2229(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Interneti 
haldamine: järgmised sammud” (KOM(2009)0277);

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus-
ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele elutähtsa sideinfrastruktuuri kaitse 
kohta „Euroopa kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja häirete eest: valmisoleku, 
turvalisuse ja vastupidavuse suurendamine” (KOM(2009)0149);

– võttes arvesse oma 14. oktoober 1998. aasta resolutsiooni globaliseerumise ja 
infoühiskonna kohta: vajadus tugevdatud rahvusvahelise koordineerimise järele1;

– võttes arvesse oma 19. veebruari 2001. aasta resolutsiooni interneti organiseerimise ja 
juhtimise kohta – rahvusvahelised ja Euroopa poliitilised küsimused 1998–20002;

– võttes arvesse oma 2. aprilli 2001. aasta resolutsiooni järgmise põlvkonna interneti 
kohta: vajadus ELi teadusalgatuse järele3;

– võttes arvesse oma 23. juuni 2005. aasta resolutsiooni infoühiskonna kohta4;

– võttes arvesse oma 15. detsembri 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste ja 
ajakirjandusvabaduse kohta Tuneesias ning hinnangu kohta Tunises toimunud 
infoühiskonna maailma tippkohtumisele5;

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni sõnavabaduse kohta internetis6;

– võttes arvesse oma 17. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni 12.–15. novembril 2007. aastal 
Rio de Janeiros peetud teise Interneti valitsemise foorumi kohta7;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48; 

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu-
ja tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, õiguskomisjoni ning 
kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et internet on väga tähtis ülemaailmne kommunikatsioonivahend, millel on
tohutu mõju kogu ühiskonnale; 

                                               
1 EÜT C 104, 14.4.1999, lk 128.
2 EÜT C 343, 5.12.2001, lk 286.
3 EÜT C 027E, 31.1.2002, lk 84.
4 ELT C 133E, 8.6.2006, lk 140.
5 ELT C 286E, 23.11.2006, lk 495.
6 ELT C 303E, 13.12.2006, lk 879.
7 ELT C 41E, 19.2.2009, lk 80.
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B. arvestades, et interneti haldamine hõlmab muu hulgas põhiõiguste ja -vabadustega, 
internetile juurdepääsu ja selle kasutamisega ning selle haavatavusega rünnakute suhtes 
seotud küsimusi;

C. arvestades, et interneti haldamise mõned aspektid on seotud internetiaadresside ja teiste 
valdavalt tehniliste küsimustega ning nendes valdkondades tegutsevad sellised üksused 
nagu Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon (ICANN), Internet Assigned 
Numbers Authority (IANA), Interneti-ehituse töökond (IETF) jt;

D. arvestades, et valitsustel on suur roll haldamise laiemate aspektide puhul avalike huvide 
kaitseks, eelkõige põhiõiguste ja -vabaduste kaitse tagamiseks ning seoses interneti 
turvalisuse, usaldusväärsuse ja töökindlusega;

E. arvestades, et ülemaailmne Interneti haldamise foorum (IGF) ning mitmesugused riiklikud 
ja piirkondlikud foorumid pakuvad võimalust interneti paljude huvirühmade dialoogiks; 

F. arvestades, et Euroopa Parlament ja teised Euroopa institutsioonid on pikka aega seisnud 
selle eest, et internet oleks avatud ülemaailmne hüve,

1. on seisukohal, et internet on ülemaailmne avalik hüve, mida tuleks juhtida üldistes 
huvides;

2. on seisukohal, et kaitsmaks ELi huvi säilitada internet ülemaailmse avaliku hüvena, peaks 
interneti haldamine põhinema laial ja tasakaalustatud avaliku ja erasektori partnerluse 
mudelil, vältides mingi konkreetse üksuse või üksuste rühma domineerimist; 

3. rõhutab, et Euroopa alusväärtusi ei tohi ohtu seada selliste riikide osalemise tõttu, kelle 
väärtused erinevad oluliselt Euroopa omadest; 

4. on seisukohal, et valitsused peaksid keskenduma küsimustele, mis on väga olulised 
interneti ülemaailmse avaliku korra seisukohast, ning üldiselt lähtuma mittesekkumise 
põhimõttest, välja arvatud erakorralistel asjaoludel; 

5. on seisukohal, et valitsused peaksid vältima sekkumist interneti igapäevasesse juhtimisse, 
hoiduma innovatsiooni ja konkurentsi kahjustamisest ebavajaliku ja piirava regulatsiooni 
kaudu ning mitte üritama kontrollida seda, mis on ja mis peaks jääma ülemaailmseks 
avalikuks omandiks;

6. rõhutab, et valitsused peaksid hoiduma internetile juurdepääsu piiramisest tsensuuri, 
filtreerimise, jälgimise ja muude vahendite abil ega tohiks ka eraõiguslikelt üksustelt seda 
nõuda;

7. rõhutab, et mis tahes piirangud, mida peetakse hädavajalikuks, nt alaealiste kaitse 
seisukohast, peaksid piirduma demokraatlikus ühiskonnas minimaalselt vajalikuga, 
põhinema seadusel ning olema tulemuslikud ja proportsionaalsed; 

8. on seisukohal, et lisaks komisjoni nimetatud haldamise põhimõtetele peaksid valitsused 
kohaldama ka järgmisi põhimõtteid: 

i) ELi standarditele vastav läbipaistvus, mitmepoolsus, demokraatia ja põhiõiguste 
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kaitse;

ii) interneti infrastruktuuri avatuse, koostalitlusvõime, tehnoloogilise neutraalsuse ja 
katkematuse austamine; 

iii) igapäevaselt internetiressursse haldavate erasektori üksuste sisuline aruandekohustus; 

iv) kaasava ja ülemaailmse interneti haldamise koostöö edendamine paljusid sidusrühmi 
kaasavate protsesside jätkamise ja ergutamise abil, samuti arenguriikide suurema 
osalemise tagamine, 

9. rõhutab, et EL peaks saavutama interneti haldamise põhimõtete rakendamise osas 
konsensuse ning kaitsma seda kindlalt rahvusvahelistes foorumites ja kahepoolsetes 
suhetes; 

10. väljendab heameelt eesistujariigi Hispaania „Granada strateegia” interneti haldamise 
aspektide üle, tema algatuse üle koostada Euroopa internetikasutajate õiguste harta ning 
selle üle, et eesistujariik propageerib juurdepääsu internetti kui Euroopa viiendat 
põhivabadust; 

11. võtab teadmiseks USA valitsuse uue „internetipoliitika 3.0”, mis kuulutati välja 24. 
veebruaril 2010; 

12. rõhutab, et EL peaks käsitlema kahte väga olulist avaliku korraga seotud küsimust:

i) interneti infrastruktuuri kaitse kättesaadavuse, vastupidavuse ja rünnakukindluse 
huvides ning 

ii) isikute andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud õiguste kaitse, eriti vaidluste 
lahendamise tõhusate rahvusvaheliste mehhanismide loomise abil,

13. palub liikmesriikidel koostöös komisjoniga tagada interneti infrastruktuuri kaitse 
ühtlustatud ELi lähenemisviisi abil ohtudele ja intsidentidele ning luues riiklikud 
kiirreageerimisrühmad ja nendevahelise koostöö mehhanismid;

14. palub komisjonil esitada ettepaneku laiendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 
2007. aasta määruse (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava 
õiguse kohta (Rooma II) kohaldamisala, nii et see hõlmaks ka andmekaitse ja eraelu 
puutumatusega seotud rikkumisi; palub nõukogul anda luba läbirääkimisteks, et sõlmida 
rahvusvaheline leping, mis võimaldab ELi kodanikel saada hüvitist, kui neile ELi 
õigusega antud andmekaitse ja eraelu puutumatusega seotud õigusi on rikutud;

15. rõhutab, et ELi institutsioonid ja asutused ning liikmesriigid peaksid kooskõlastama oma 
lähenemisviisi ICANNile ja selle nõuandeasutustele, sh valitsuste nõuandekomiteele 
(GAC);

16. märgib, et Euroopa võrgu ja infoühiskonna amet (ENISA) võib mängida turbeküsimustes 
suurt rolli ning väljendab heameelt komisjoni tulevase ettepaneku üle ENISA 
ajakohastamiseks;
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17. on seisukohal, et komisjonil on keskne roll ELi sisemise organiseerimisega seotud kõikide 
aspektide algatamisel ja koordineerimisel, et tagada ühtne ELi lähenemisviis, muu hulgas 
IGFi suhtes;

18. palub komisjonil aidata vastu võtta ühtse ja tervikliku ELi lähenemisviisi IGFile ja teistele 
tähtsamatele interneti haldamise üritustele, esitades ELi seisukoha kavandi varakult enne 
iga sellist üritust Euroopa Parlamendile ja nõukogule arutamiseks;

19. toetab IGFi mudeli jätkamist ja arendamist ülemaailmsel, piirkondlikul – sh EuroDIGi – ja 
riiklikul tasandil, luues võimalused avatud dialoogiks ja heade tavade vahetamiseks 
valitsuste, kodanikuühiskonna ja erasektori vahel;

20. soovitab IGFi edasi arendada järgmistes punktides:  

i) arenguriikide suurem osalemine, pöörates tähelepanu nende osalemise rahastamisele;

ii) suurem nähtavus meedias;

iii) kohtumiste tõhusam korraldamine, nt üheaegselt toimuvate kohtumiste arvu 
vähendamise, ülemaailmse osalemise hõlbustamiseks kindla platvormi loomise ning 
suurema mitmekeelsuse abil;

iv) parem koordineerimine ülemaailmsete, piirkondlike ja riiklike interneti haldamise 
foorumite vahel ning

v) tihedam koostöö Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel, 

21. toetab komisjoni ning eesistujariikide Hispaania ja Belgia tööd seoses 2010. aasta 
septembris Vilniuses toimuva IGFi kohtumisega;

22. toetab üldiselt komisjoni seisukohta, mis pooldab praegust erasektori juhtpositsioonil 
põhinevat ICANNi juhtimismudelit;

23. rõhutab GACi tähtsust ICANNi poliitika kujundamises;

24. on seisukohal, et ICANNi tuleks edasi arendada järgmistest punktidest lähtuvalt: 

i) alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanismi loomine, mis võimaldab huvitatud 
pooltele ICANNi otsuste tõhusat, erapooletut, kiiret ja taskukohast läbivaatamist;

ii) mitmekesise rahastamise nõue, mis piirab rahastamist mis tahes ühest üksusest või 
valdkonnast, et vältida põhjendamatut mõju ICANNi tegevusele;

iii) kõikide huvitatud poolte asjakohane esindatus ICANNis;

iv) ICANNi juhatus ja tippjuhtkond peaksid esindama erinevaid huve ja piirkondi,

25. toetab komisjoni seisukohta, et IANA korraldus peaks hõlmama mitmepoolse vastutuse 
mehhanismi, ning kinnitab, et edaspidi ei tohiks ükski valitsus omada ülekaalukat mõju 
IANA üle; 
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26. on seisukohal, et 2009. aasta „kinnitus kohustuste võtmise kohta” võib olla hea alus 
ICANNi edasises arendamiseks, rõhutades siiski, et:

i) EL peaks peamiselt komisjoni kaudu mängima rakendamises aktiivset rolli, muu 
hulgas hinnangute paneelide kaudu ning tagades, et nende paneelide liikmed on 
sõltumatud, neil ei esine huvide konflikte ning nad esindavad eri piirkondi; 

ii) ICANN peaks hinnangute paneelide soovitused pärast avalikku arutelu rakendama 
ning rakendamata jätmise korral oma otsust põhjendama,

27. nõuab, et komisjon esitaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande 
eelmisel aastal toimunud interneti haldamisega seotud sündmuste kohta ning esimene 
selline aruanne tuleks esitada 2011. aasta märtsis;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
liikmesriikidele.
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SELETUSKIRI

Komisjoni seisukoha, mille ta on esitanud oma 2009. aasta juuni teatises, võib kokku võtta 
järgmiselt: 

a) „erasektori juhtpositsiooni” selge eelistamine; 

b) mure ICANNi mitteesindusliku struktuuri pärast; 

c) selge mure, et rahvusvahelisel üldsusel, sh ELil, on ICANNi juhtimisele väga vähe mõju. 

Komisjon teeb ühelt poolt ettepaneku ICANNi (Interneti nimede ja numbrite määramise 
korporatsiooni) sisemiselt reformida, mis tooks kaasa „täieliku vastutavuse ja läbipaistvuse”, 
kuid märgib teiselt poolt, et „praegune ICANNi ja IANA ühepoolse järelevalve kord [tuleks] 
asendada mõne muu mehhanismiga, et tagada ICANNi mitmepoolne vastutus”. 

Tasub meelde tuletada, et ICANN on California seadustele alluv mittetulundusorganisatsioon 
ning selline olukord tekitab pidevalt õiguslikke probleeme. ICANN on määratlenud interneti 
kui „rahvusvahelise võrkude võrgustiku, mis ei kuulu ühelegi rahvale, isikule ega 
organisatsioonile”, mis seetõttu teenib ülemaailmsed avalikke huve, hoolimata valitsuste 
vahelistest piiridest. 

On paratamatu, et selline ebaharilik asutus, mis haldab tervet uut ja keerukat maailma, tekitab 
asjaosaliste seas vastakaid arvamusi, arvestades ka, et asjaosalised esindavad käesoleval juhul 
tervet ülemaailmset kogukonda. Arvamusi ICANNi ja tema rolli kohta on avaldatud nii 
ICANNi poolt kui ka vastu. ICANNi vastased väidavad, et tema ülesanded tuleks üle anda 
rahvusvahelisele organisatsioonile – kas spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud või ÜRO alla 
kuuluvale organisatsioonile. Sel ettepanekul on mõjuvad argumendid, eriti kui lähtuda 
seisukohast, et domeeninimede süsteem on „avalik omand” – rahvusvahelises õiguses hästi 
tuntud mõiste, mis tähendab ressurssi, mis ei kuulu ühelegi riigile ja mida kasutab 
rahvusvaheline üldsus, kellel on selle vastu erakordselt suur huvi. 

Genfis ja Tunises toimunud infoühiskonna maailma tippkohtumistel (WSIS, 2003 ja 2005) 
rõhutati vajadust leida domeenide haldamiseks ICANNist neutraalsem rahvusvaheline 
organisatsioon, kuid tõstatati ka ICANNi täieliku erastamise idee. Otsustati luua WSISi 
töörühm: interneti haldamise töörühm. Töörühm rõhutas oma viimases aruandes, milles esitati 
neli ettepanekut, et küberruumis ühele riigile jõupositsiooni andmine ei oleks sobiv lahendus. 
Neist avaldustest hoolimata ei ole valitsused jõudnud mingile konsensuslikule kokkuleppele 
olemasoleva süsteemi asendamise osas. Arutelu on jätkunud WSISi loodud interneti 
haldamise foorumis ning see foorum on osutunud suurepäraseks arutelu- ja debatikeskuseks. 
Selle viimasel kohtumisel, mis toimus Egiptuses Sharm el-Sheikhis, otsustati, et foorumi 
mandaati on vaja pikendada, ning rõhutati taas, nagu varasematelgi kohtumistel, vajadust 
leida lahendus USA praegusele domineerimisele ICANNi juhtimises. 

Eespool öeldut ja rahvusvahelise kogukonna praegusi seisukohti ICANNi osas arvesse võttes 
tundub mõistlik Ameerika organisatsioon säilitada – mida toetab ka komisjon –, eriti kuna see 
on oma olemasolu jooksul oma kohustusi rahuldavalt täitnud. 

Siiski on selge, et ICANN vajab mõningaid uuendusi ja täpsustusi. Sest kui me oleme 
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seisukohal, et küberruumi iseloomustavad vabadus, innovatsioon, paindlikkus ja 
kohanemisvõime, ei saa me samal ajal eeldada, et seda korraldav asutus ICANN on jäik ja 
paindumatu. Kui internetimaailm on dünaamiline, peab dünaamiline olema ka ICANN. 

Seepärast vajab ICANN uuendusi, kui ta soovib jätkata interneti haldamist. Reform, mida ELi 
institutsioonid on juba aastaid soovitanud, tagaks, et rahvusvaheline kogukond tervikuna saab 
mõjutada tema otsuseid ja struktuuri. Sellega tugevdataks rahvusvahelist koostööd ja 
legitiimsust ühes valitsemise valdkonnas, mis on inimkonna jaoks eriti oluline. 

Interneti haldamises on palju väljakutseid, millest üks on ülemaailmse võrgu 
fragmenteerumise oht, mille tulemuseks on riiklikud võrgud – oht, mida Hiina ja Iraan juba 
tekitavad –, kui praegune juhtimissüsteem ei arene ja muutu.

II

Raportöör soovitab seepärast parlamendil rõhutada järgmisi punkte: 

1. Internet on „ülemaailmne avalik omand”; selle avaliku omandi ühepoolne haldus ja 
kontroll ühe valitsuse poolt tekitab laialdast ja õigustatud kriitikat. 

2. Euroopa Liit peab arendama välja strateegia, mis peegeldab interneti haldamise 
fundamentaalsetes aspektides konsensuslikku seisukohta ja mida saab rahvusvahelistes 
foorumites ja kahepoolsetes suhetes USAga kindlalt kaitsta. 

3. Toetada komisjoni seisukohta, mis pooldab praegust erasektori juhtpositsioonil põhinevat 
juhtimismudelit. Toetuse tingimuseks peavad olema sammud, mida asutatakse seoses 
ICANNi koosseisu ja tegevuse teatavate aspektide kriitikaga. 

4. ICANNi suhtes: 

a) Kontroll ja vastutus: 2009. aasta novembris vastu võetud „kinnitus kohustuste võtmise 
kohta” ICANNi ja USA valitsuse vahel tähendab sammu ELi kahe aluspõhimõtte suunas: 
rahvusvahelistumine ning interneti „avaliku huvi” tunnistamine. Uus kokkulepe hõlmab 
„hinnangute paneele”, mis tegutsevad kontrollimehhanismina võrgu haldamise põhilistes 
aspektides, nagu läbipaistvus ja vastutus, võrgu stabiilsus ja turvalisus, konkurents ja 
tarbijakaitse. Ehkki kokkulepe on ambitsioonikas ja paljulubav, oleneb kõik selle 
rakendamisest. ELi institutsioonid peavad aktiivselt osalema uue lepingu rakendamises ja 
edasiarendamises, jälgima hinnangupaneelide koosseisu tagamaks, et nende liikmed 
oleksid sõltumatud ja esindaksid maailma eri osi ning et ei esineks huvide konflikte. See 
on hädavajalik, kui tahetakse, et uus organ oleks rahvusvahelise üldsuse silmis legitiimne, 
sõltumatu ja objektiivne. Samuti tuleb otsustada ELi koha üle hinnangupaneelis –
soovitavalt üks koht komisjonile. Valitsuste nõuandekomiteel (GAC) peab samuti olema 
paneelides piisav arv kohti. ICANNi juhatus peab hinnangupaneeli soovitusi täitma ja 
vastasel korral oma põhjendused esitama. Nende juhtumite jaoks tuleb ette näha 
edasikaebamise mehhanism, mis võiks vabalt olla rahvusvaheline vahekohtumenetlus. 

b) Demokraatlik osalemine ICANNi tegevuses: ICANNis peavad olema esindatud kõik 
internetimaailma huvitatud pooled (valitsused, ühingud, ettevõtjad, kasutajad jne). Eriti 
tähtis on siin GAC, sest GACi kaudu saavad valitsused „kontrollida” ICANNi sise-
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eeskirjade vastuvõtmist. Seetõttu tuleb otsustada selle komitee liikmete üle, kuid see on 
vastuoluline küsimus, sest selliste ebademokraatlike riikide osalemine, kelle väärtused 
erinevad oluliselt Euroopa väärtustest, võib ohustada ELi õigustiku kaitsmist. Samuti 
tuleb mõelda GACi otsustusprotsessi üle, tema soovituste üksnes nõuandva iseloomu üle 
ning konfliktide lahendamise mehhanismi üle juhuks, kui GACi ja juhatuse arvamused 
lahknevad. 

ICANNi tippjuhtkonnas on esindatud erinevad rahvused ja see peab nii jääma. 

c) Rahastamine: praegu tuleb suurem osa ICANNi vahenditest USA-lt ning domeeninimede 
ja geneeriliste üladomeenide (gTLD) registreerimistasudest. Rahastamine ka teistest 
allikatest oleks soovitav, et muuta rahastamisallikad mitmekesisemaks ning vältida 
soovimatut domineerimist.

5. Interneti haldamise foorum (IGF) on osutunud edukaks. Selle avatus, paindlikkus, eri 
sektorite aktiivne osalemine ning „halduspere” (Eurodig, riiklikud foorumid, 
piirkondlikud foorumid) väljaarendamine annavad kokku ainulaadse mudeli (küsimusi 
arutatakse ilma mingite piiranguteta), mis on asjakohane ja väga sobiv interneti-suguse 
uue sfääri jaoks. Parlament toetab väga selle jätkamist.

Mõned valdkonnad, mida on vaja täiustada: 

– arenguriikide osalemine ja eriti nende osalemise rahastamine;

– nähtavus meedias;

– IGFi iga-aastaste kohtumiste korraldus (üheaegselt toimuvate kohtumiste arvu 
vähendamine, ülemaailmse osalemise hõlbustamiseks kindla platvormi loomine ning 
suurem mitmekeelsus);

– koordineerimine riiklike ja piirkondlike foorumitega, mis juba sisaldavad „peret” 
interneti haldamise arutamiseks; 

– tihedam parlamentaarne koostöö EP ja riikide parlamentide vahel. 

Parlament peab toetama komisjoni ning eesistujariikide Hispaania ja Belgia tööd seoses 
2010. aasta lõpus Vilniuses toimuva kohtumisega.

6. Pidades silmas, et internetiga seotud probleemid jätkuvad ka tulevastel aastatel, on tähtis, 
et ELi institutsioonid jätkaksid tööd – mida nad juba mitmel rindel teevad – kõikides 
küsimustes, mis võivad mõjutada Euroopa väärtusi ja põhiõiguste pärandit, et tagada nende 
aktsepteerimine interneti ülemaailmses haldamises. Seepärast tuleb jätkata edusamme 
järgmistes punktides: 

– tagada pluraalne ja mittediskrimineeriv juurdepääs internetile;

– kaitsta Euroopa seisukohta interneti neutraalsuse küsimuses;

– ähvarduste ja ohtudega seotud turvalisuse aspektid;
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– kaitsta kodanike eraelu puutumatust ning lahendada küsimused, kellel on 
otsustusõigus ja milline seadus kehtib, kui otsustatakse kohtupidamise riigi üle 
(arvestades, et Rooma II lepingust on sõnaselgelt välja arvatud eraelu puutumatuse 
õigusega seotud mittelepingulised vaidlused);

– intellektuaalomandi kaitse ja kultuurile juurdepääsu tagamine;

– tagada vaba konkurents;

– võidelda kuritegevuse vastu ja eelkõige kaitsta vähemuste õigusi.

Siin tuleb toetada eesistujariigi Hispaania algatust internetikasutajate õiguste Euroopa 
harta koostamiseks, samuti tema ettepanekut tunnistada juurdepääs internetile ELi 
viiendaks põhivabaduseks. 

7. Rääkides ELi enda organisatsioonist ja sisemisest toimimisest, peavad ELi institutsioonid 
omavahel paremini koordineerima suhteid ICANNiga, sest need ei ole alati ratsionaalsed. 
Tuleb püüda täpsustada nõukogu ja komisjoni rolle ning loomulikult anda roll 
parlamendile. Sama võib öelda suhete kohta, mis tuleb luua ELi institutsioonide ja 
liikmesriikide vahel nii GACis kui ka ELi enda interneti haldamise kõrgetasemelises 
töörühmas. 

8. Lõpuks tuleks rõhutada, et interneti haldamine annab ELile järjekordse võimaluse olla 
nähtav ja esindatud rahvusvahelisel areenil ning kaitsta ühel häälel oma nägemust ja 
väärtusi.


