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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

internetin hallinnosta tästä eteenpäin 
(2009/2229(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Internetin 
hallinto tästä eteenpäin" (KOM(2009)0277),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle elintärkeiden 
tietoinfrastruktuureiden suojaamisesta "Euroopan suojaaminen laajoilta 
tietoverkkohyökkäyksiltä ja -häiriöiltä: valmiuden, turvallisuuden ja sietokyvyn 
parantaminen" (KOM(2009)0149),

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 1998 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
"Maailmanlaajuistuminen ja tietoyhteiskunta: Vahvemman kansainvälisen koordinaation 
tarve"1,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2001 antamansa päätöslauselman komission tiedonannosta 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Internetin organisaatio ja hallinto –
Kansainväliset ja eurooppalaiset poliittiset näkökohdat 1998−20002, 

– ottaa huomioon 2. huhtikuuta 2001 antamansa päätöslauselman Internetin toisesta 
sukupolvesta: Euroopan unionin tutkimusaloitteen tarve3, 

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2005 antamansa päätöslauselman tietoyhteiskunnasta4,

– ottaa huomioon 15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista ja 
lehdistönvapaudesta Tunisiassa sekä Tunisissa pidetyn tietoyhteiskuntahuippukokouksen 
arvioinnista5,

– ottaa huomioon 6. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman sananvapaudesta 
Internetissä6,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman toisesta Internetin 
hallintoa käsittelevästä foorumista, joka pidettiin Rio de Janeirossa 12.–15. marraskuuta 
20077,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina-
                                               
1 EYVL C 104, 14.4.1999, s. 128. 
2 EYVL C 343, 5.12.2001, s. 286. 
3 EYVL C 27E, 31.1.2002, s. 84. 
4 EUVL C 133E, 8.6.2006, s. 140. 
5 EUVL C 286E, 23.11.2006, s. 495. 
6 EUVL C 303E, 13.12.2006, s. 879.
7 EUVL C 41E, 19.2.2009, s. 80.
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ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan, oikeudellisten asioiden 
valiokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0000/2010),

A. katsoo, että internet on ratkaisevan tärkeä globaali viestintäväline ja sillä on valtava 
vaikutus yhteiskuntaan, 

B. ottaa huomioon, että internetin hallinnon yhteydessä käsitellään kysymyksiä, jotka 
koskevat perusoikeuksia ja -vapauksia, internetin käyttömahdollisuuksia ja käyttöä sekä 
sen haavoittuvuutta hyökkäyksille jne.,

C. ottaa huomioon, että internetin hallinnon yhteydessä käsitellään internet-osoitteita ja muita 
pääasiassa teknisiä aiheita, ja että näillä aloilla toimivista yhteistöistä voidaan mainita 
esimerkkeinä muun muassa internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoiva ICANN 
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), internetin 
osoitejärjestelmäviranomainen IANA (Internet Assigned Numbers Authority) ja internetin 
perustekniikkaa kehittävä IETF-yhteisö (Internet Engineering Task Force),

D. katsoo, että hallitukset ovat tärkeässä asemassa, kun on kyse hallinnon laajemmista 
näkökohdista, jotka koskevat yleisen edun puolustamista, jotta voidaan taata erityisesti 
perusoikeuksien ja -vapauksien suojelu sekä internetin turvallisuus, toimintakyky ja 
häiriönkestävyys,

E. pitää maailmanlaajuista internetin hallintoa käsittelevää foorumia (Internet Governance 
Forum, IGF) sekä kansallisia ja alueellisia foorumeja tärkeinä areenoina, joilla eri 
sidosryhmät voivat käydä vuoropuhelua internetiä koskevista periaatteista, 

F. katsoo, että Euroopan parlamentti ja muut Euroopan unionin toimielimet ovat jo pitkään 
sitoutuneet internetiin, sillä se on kaikille kuuluva globaali hyödyke,

1. katsoo, että internet on globaali yhteinen hyödyke, jota olisi johdettava yhteisen edun 
mukaisesti; 

2. katsoo, että jotta internet säilyisi jatkossakin globaalina yhteisenä hyödykkeenä, mikä on 
EU:n edun mukaista, internetin hallinnon olisi perustuttava laaja-alaiseen, tasapainoiseen 
julkisen ja yksityisen sektorin malliin, jossa vältetään minkään yksittäisen yhteisön tai 
yhteisöjen ylivaltaa; 

3. korostaa, että olisi oltava varovaisia siinä, että vältetään perustavaa laatua olevien 
eurooppalaisten arvojen vaarantuminen siksi, että mukana on maita, joiden arvot 
poikkeavat huomattavasti eurooppalaisista; 

4. katsoo, että hallitusten olisi keskityttävä aiheisiin, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä internetiä 
koskevan globaalin yleisen järjestyksen kannalta ja muuten noudatettava 
puuttumattomuuden periaatetta, paitsi silloin, kun tämä on välttämätöntä poikkeusoloissa; 

5. katsoo, että hallitusten olisi vältettävä puuttumista internetin jokapäiväiseen hallinnointiin, 
pidättäydyttävä haittaamasta innovointia ja kilpailukykyä tarpeettomilla ja rajoittavilla 
säädöksillä ja oltava turvautumatta valvontaan asioissa, jotka ovat ja joiden olisi 
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jatkossakin oltava kaikille kuuluvaa yhteistä omaisuutta;

6. korostaa, että hallitusten olisi luovuttava rajoitusten asettamisesta internetin 
käyttömahdollisuuksille sensuurin, suodattamisen, valvonnan tai muin keinoin ja tämän 
vaatimisesta yksityisiltä yhteisöiltä;

7. korostaa, että mahdolliset välttämättömiksi katsotut keinot, esimerkiksi alaikäisten 
suojelemiseksi tarvittavat keinot, olisi rajoitettava kaikkein välttämättömimpään 
demokraattisessa yhteiskunnassa, niiden olisi perustuttava lainsäädäntöön ja oltava 
tehokkaita ja suhteellisia; 

8. katsoo, että komission vahvistamien hallintoperiaatteiden lisäksi hallitusten olisi pantava 
täytäntöön seuraavat lisäperiaatteet:  

i) avoimuus, monenvälisyys, demokratia ja EU:n vähimmäisvaatimusten mukaisten 
perusoikeuksien suojelu,

ii) avoimen, yhteentoimivan, tietystä tekniikasta riippumattoman ja päästä päähän 
toimivan Internetin infrastruktuurin kunnioittaminen, 

iii) kaikille kuuluvia internet-lähteitä päivittäin hallinnoivien yksityisen sektorin 
yhteisöjen tarkoituksenmukainen vastuuvelvollisuus, 

iv) maailmanlaajuisen osallistavan yhteistyön edistäminen internetin hallinnoinnissa 
siten, että jatketaan ja kannustetaan entisestään sidosryhmäprosesseja, sekä 
kehitysmaiden osallistumisen lisääminen; 

9. painottaa, että EU:n olisi pantava internetin hallinnoinnin perusperiaatteet täytäntöön 
yhtenäisesti ja puolustettava kantaansa päättäväisesti kansainvälisissä yhteyksissä ja 
kahdenvälisissä suhteissa; 

10. panee tyytyväisenä merkille puheenjohtajavaltio Espanjan Granadan strategiaan sisältyvät 
internetin hallinnointia koskevat näkökohdat, Espanjan aloitteen internetin käyttäjien 
oikeuksia koskevan eurooppalaisen peruskirjan laatimiseksi sekä internetin 
käyttömahdollisuuden edistämisen viidentenä eurooppalaisena perusoikeutena; 

11. panee merkille Yhdysvaltain hallituksen uuden lähestymistavan "Internet Policy 3.0", 
josta tiedotettiin 24. helmikuuta 2010;  

12. korostaa, että EU:n olisi käsiteltävä kahta ratkaisevan tärkeää yleistä etua koskevaa 
kysymystä, jotka ovat

i) internetin infrastruktuurin suojelu, jotta voidaan turvata saatavuus, käyttövarmuus ja 
kyky kestää hyökkäyksiä, sekä  

ii) henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevan oikeuden suojelu, erityisesti 
tehokkaiden kansainvälisten riitojenratkaisumekanismien kehittäminen;

13. kehottaa jäsenvaltioita yhteistyössä komission kanssa varmistamaan internetin 
infrastruktuurin suojelun siten, että uhkiin ja iskuihin sovelletaan yhdenmukaista EU:n 
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lähestymistapaa ja perustetaan kansallisia kriisiryhmiä ja niiden välisiä 
yhteistyömekanismeja;

14. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin 
sovellettavasta laista (Rooma II) 11. heinäkuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY N:o 864/2007) soveltamisalan laajentamisesta siten, että se 
kattaisi myös henkilötietojen ja yksityisyyden suojan loukkaukset, ja kehottaa neuvostoa 
antamaan luvan neuvotteluihin sellaisen kansainvälisen sopimuksen tekemiseksi, joka 
antaa EU:n kansalaisille todellisen oikeussuojan henkilötietojen ja yksityisyyden suojasta 
annetussa EU:n lainsäädännössä taattujen oikeuksien rikkomista vastaan;

15. korostaa, että EU:n toimielinten, yksiköiden ja jäsenvaltioiden olisi koordinoitava 
internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivaa ICANNia ja sen neuvoa-antavia elimiä, 
myös hallitusten neuvoa-antavaa komiteaa GACia, koskevat toimintalinjansa;

16. panee merkille, että Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA voi olla merkittävässä 
asemassa turvallisuuskysymyksissä, ja panee tyytyväisenä merkille komission tulevan 
ehdotuksen ENISAn nykyaikaistamisesta;

17. katsoo, että komissio on keskeisessä asemassa kaikkien EU:n sisäistä organisaatiota 
koskevien aloitteiden tekemisessä ja koordinoimisessa, jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukainen EU:n lähestymistapa, myös internetin hallintofoorumin IGF:n yhteydessä;

18. pyytää komissiota helpottamaan yhtenäisen ja kattavan EU:n lähestymistavan 
hyväksymistä internetin hallintoa käsittelevässä foorumissa ja muissa merkittävissä 
internetin hallinnointia käsittelevissä tapahtumissa siten, että se esittää EU:n kantaa 
koskevan asiakirjaluonnoksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle keskusteltavaksi 
hyvissä ajoin ennen kutakin tapahtumaa;

19. tukee internetin hallintofoorumin mallin jatkamista ja kehittämistä maailmanlaajuisella, 
alueellisella – EuroDIG mukaan luettuna – ja kansallisella tasolla siten, että luodaan 
avoimia paikkoja vuoropuhelulle ja parhaiden toimintatapojen vaihtamiselle hallitusten, 
kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin välillä;

20. suosittaa internetin hallintofoorumin parantamista seuraavilla tavoilla:  

i) lisätään kehitysmaiden osallistumista ja kiinnitetään huomiota niiden osallistumisen 
rahoittamiseen,

ii) lisätään näkyvyyttä tiedotusvälineissä,

iii) tehostetaan kokousten järjestämistä esimerkiksi siten, että vähennetään
samanaikaisesti pidettävien kokousten määrää, perustetaan vakaat puitteet kaikkien 
osallistumisen helpottamiseksi ja lisätään monikielisyyttä,

iv) parannetaan koordinointia maailmanlaajuisten, alueellisten ja kansallisten internetin 
hallinnointia käsittelevien foorumien välillä ja

v) syvennetään Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien yhteistyötä; 
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21. tukee komission sekä puheenjohtajavaltioiden Espanjan ja Belgian työtä Vilnassa 
syyskuussa 2010 järjestettävän internetin hallintofoorumin yhteydessä;

22. tukee yleisesti ottaen komission kantaa, joka puoltaa nykyistä yksityisen sektorin 
johtoasemaan perustuvaa internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANNin 
hallintomallia;

23. korostaa hallitusten neuvoa-antavan komitean GACin merkitystä ICANNin poliittisessa 
päätöksenteossa;

24. katsoo, että ICANNia olisi parannettava siten, että  

i) otetaan käyttöön vaihtoehtoinen riitojenratkaisumekanismi, joka mahdollistaa sen, että 
osapuolet voivat tarkistaa ICANNin päätöksiä tehokkaasti, riippumattomasti, hyvissä 
ajoin ja kohtuullisin kustannuksin, 

ii) vaaditaan monipuolisia rahoituslähteitä siten, että yksittäiseltä yhteisöltä tai sektorilta 
tulevalle rahoitukselle asetetaan katto, jotta voidaan välttää asiaton vaikuttaminen 
ICANNin toimintaan; 

iii) kaikki asianomaiset osapuolet ovat asianmukaisesti edustettuina ICANNissa,

iv) varmistetaan, että ICANNin johtokunnassa ja ylimmässä johtoportaassa on 
edustettuina eri etunäkökohtia ja alueita;

25. tukee komission näkemystä, että internetin osoitejärjestelmäviranomaisen IANAn 
järjestelyihin olisi sisällyttävä monenvälisen vastuuvelvollisuuden mekanismeja, ja 
vahvistaa, että tulevaisuudessa mikään yksittäinen hallitus ei saisi käyttää määräysvaltaa 
IANAssa;   

26. katsoo, että vuoden 2009 uusi vahvistettu sitoumus voi olla myönteinen perusta ICANNin 
tulevalle kehitykselle, ja korostaa, että 

i) EU:n, lähinnä komission, olisi toimittava aktiivisesti täytäntöönpanon yhteydessä, 
myös tarkastusryhmissä, ja varmistettava, että näiden ryhmien jäsenet ovat
riippumattomia, heillä ei ole eturistiriitoja ja he edustavat eri alueita, 

ii) ICANNin olisi pantava täytäntöön tarkastusryhmien suositukset sen jälkeen, kun niitä 
on kommentoitu julkisesti, ja ilmoitettava syyt, ellei se pane suosituksia täytäntöön;

27. pyytää komissiota toimittamaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain 
selvityksen edellisen vuoden aikana järjestetyistä internetin hallinnointiin liittyvistä 
tapahtumista siten, että ensimmäinen selvitys toimitetaan maaliskuuhun 2011 mennessä;

28. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioille.
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PERUSTELUT

Komissio esitti kesäkuussa 2009 antamassaan tiedonannossa kantansa, joka voidaan tiivistää 
seuraavasti: 

a) Komissio puoltaa selkeästi niin kutsuttua "yksityisen sektorin johtoasemaa". 

b) Komissio on huolissaan siitä, että ICANNin rakenne ei ole edustava. 

c) Komissio on erityisen huolestunut siitä, että kansainvälinen yhteisö – Euroopan unioni 
mukaan luettuna – ei voi valvoa ICANNin toimintaa riittävästi. 

Komissio ehdottaa yhtäältä, että ICANNia uudistettaisiin sisäisesti siten, että uudistus johtaisi 
"täyteen vastuuvelvollisuuteen ja läpinäkyvyyteen", ja toisaalta, että "nykyiset järjestelyt, 
joilla ICANNia ja IANAa valvotaan yksipuolisesti, on korvattava vaihtoehtoisella 
mekanismilla, jolla varmistetaan, että ICANNin vastuuvelvollisuus on monenvälistä". 

On paikallaan palauttaa lyhyesti mieliin, että ICANN eli "Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers" on Kalifornian lainsäädännön mukaisesti perustettu yksityinen voittoa 
tavoittelematon yritys, mikä aiheuttaa jatkuvasti juridisia ongelmia. Tässä yhteydessä 
internetin katsotaan olevan "kansainvälinen verkkojen verkko, joka ei kuulu millekään 
yksittäiselle valtiolle, henkilölle tai yritykselle", ja tästä syystä ICANN lupaakin palvella 
maailmanlaajuisia etuja valtioiden välisistä rajoista riippumatta. 

Uuden ja monimutkaisen maailman hallintaan keskittyvä erityinen taho herättää väistämättä 
kiistaa asianosaisissa, jotka jakautuvat tässä tapauksessa kaikkialle maailmaan. Mielipiteitä 
ICANNista ja sen roolista on laidasta laitaan: sitä kannatetaan ja sitä vastustetaan. 
Vastustajista osa on sitä mieltä, että ICANNin tehtävät olisi siirrettävä tätä tarkoitusta varten 
perustettavalle kansainväliselle järjestölle, joka toimisi Yhdistyneiden Kansakuntien suojissa.  
Näkemys on vankasti perusteltu etenkin, jos "verkkotunnusjärjestelmä" katsotaan "yhteiseksi 
hyödykkeeksi". Yhteisen hyödykkeen käsite tunnetaan hyvin kansainvälisessä oikeudessa: se 
on resurssi, joka ei kuulu kansallisvaltion määräysvaltaan vaan jota kansainvälinen yhteisö 
käyttää, koska siitä on kansainväliselle yhteisölle poikkeuksellista hyötyä. 

Geneven ja Tunisin tietoyhteiskuntahuippukokouksissa ("World Summit on The Information 
Society", 2003 ja 2005) korostettiin, että on välttämätöntä etsiä ICANNia puolueettomampi 
kansainvälinen organisaatio hallinnoimaan tunnuksia. Lisäksi käsiteltiin ICANNin täyden 
yksityistämisen mallia. Huippukokouksissa päätettiin perustaa internetin hallintoa käsittelevä 
työryhmä (Working Group on Internet Governance), jonka loppuraportissa esitettiin neljä 
ehdotusta ja korostettiin näkemystä, jonka mukaan yhdelle valtiolle annettu valta-asema 
kyberavaruudessa ei ollut asianmukainen ratkaisu. Näitä julistuksia lukuun ottamatta valtiot 
eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen nykyisen mallin korvaamisesta. Huippukokouksissa 
luotiin ajatustyön jatkamiseksi internetin hallintofoorumi (Internet Governance Forum, IGF), 
joka on osoittautunut mainioksi keskusteluympäristöksi. Foorumin edellinen kokous pidettiin 
Egyptin Sharm el Sheikhissä, ja kokouksessa todettiin, että foorumin toimintaa on tarpeen 
jatkaa, ja vaadittiin – kuten aiemmissakin kokouksissa – että Yhdysvaltojen nykyinen valta-
asema ICANNin hallinnossa on saatava ratkaistua. 
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Tästä kaikesta seuraa, että kansainvälisessä yhteisössä tällä hetkellä vallitsevien ICANNia 
koskevien kantojen perusteella tämän yhdysvaltalaisen organisaation säilyttäminen lienee 
viisainta – kuten komissio esittää – erityisesti kun otetaan huomioon, että toimintavuosiensa 
aikana ICANN on hoitanut tehtävänsä tehokkaasti ja tyydyttävällä tavalla. 

On kuitenkin selvää, että ICANNia on uudistettava ja korjattava perusteellisesti. Jos ollaan 
sitä mieltä, että kyberavaruudessa vallitsee vapauden, innovoinnin, joustavuuden ja 
sopeutuvuuden ilmapiiri, ei samalla voida haluta, että sen keskeinen hallinto-organisaatio 
ICANN on jäykkä ja joustamaton. Jos kerran internetin maailma on dynaaminen, samaa 
dynaamisuutta on voitava soveltaa ICANNiin. 

Jotta ICANN voisi jatkaa internetin hallinnon luotsaamista, sitä on tästä syystä uudistettava 
siten, että taataan Euroopan unionin toimielinten jo vuosia ehdottaman linjan mukaisesti koko 
kansainvälisen yhteisön osallistuminen päätöksentekoon ja vaikutusvalta sen organisaatiossa. 
Näin voitaisiin vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja legitiimiyttä tässä koko ihmiskunnalle 
erityisen tärkeässä maailmanhallinnon osassa. 

Internetin hallinnon edessä on lukuisia haasteita, joista yksi on maailmanlaajuisen verkoston 
pirstaloitumisen vaara – kansallisten verkkojen muodostuminen, mikä vaikuttaa olevan jo nyt 
vaarana Kiinassa ja Iranissa – jos nykyinen hallintojärjestelmä ei kehity.

II

Edellä esitetyistä syistä esittelijä ehdottaa Euroopan parlamentissa painopisteen kohdistamista 
seuraaviin näkökohtiin: 

1. Internet on kaikille kuuluvaa yhteistä omaisuutta, jonka hallinnon ja valvonnan 
hoitaminen yksipuolisesti vain yhden valtion hallituksen voimin aiheuttaa paljon 
aiheellista arvostelua. 

2. Euroopan unionin on kehitettävä strategia, joka vastaa yhteisymmärrykseen perustuvaa 
näkemystä internetin hallinnon perusperiaatteista ja jota voidaan puolustaa vankasti 
kansainvälisillä foorumeilla ja kahdenvälisissä suhteissa Yhdysvaltojen kanssa. 

3. Tuetaan Euroopan komission kantaa, jossa puolletaan yksityisen sektorin johtoasemaan 
perustuvaa nykyistä hallintomallia. Tuen edellytyksenä on oltava, että ICANNin toimintaa 
ja kokoonpanoa koskevat arvostelua herättävät seikat saadaan korjattua. 

4. ICANN 

a) Valvonta ja vastuuvelvollisuus: Marraskuussa 2009 Yhdysvaltain hallituksen ja ICANNin 
välillä tehty "Affirmation of Commitments" -sopimus on askel eteenpäin kohti internetin 
kansainvälistymistä ja sen "yleisen edun" tunnustamista, mitkä ovat kaksi Euroopan 
unionille tärkeää perusperiaatetta. Uudella sopimuksella otetaan käyttöön 
valvontamekanismi (tarkastusryhmät, "review pannels"), jota sovelletaan internetin 
hallinnon perusnäkökohdissa, joita ovat esimerkiksi avoimuus ja vastuuvelvollisuus, 
verkon vakaus ja turvallisuus, kilpailu ja kuluttajansuoja. Vaikka sopimus on 
kunnianhimoinen ja lupaava, vain aika näyttää, miten se pannaan täytäntöön. Euroopan 
unionin toimielinten on osallistuttava aktiivisesti uuden sopimuksen täytäntöönpanoon ja 
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kehittämiseen sekä valvottava, että "tarkastusryhmien" kokoonpano on maantieteellisesti 
monimuotoinen, sen jäsenet toimivat riippumattomasti ja kaikenlaiset eturistiriidat 
vältetään. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan varmistaa tämän uuden elimen 
legitiimiys, riippumattomuus ja puolueettomuus kansainvälisessä yhteisössä. Myös 
Euroopan unionin osallistuminen tarkastusryhmään on ratkaistava siten, että kannatetaan 
Euroopan komission yksinomaista edustusvaltaa. Samoin on valvottava, että hallitusten 
neuvoa-antava komitea GAC on riittävästi edustettuna kyseisissä ryhmissä. ICANNin 
hallintoneuvoston on noudatettava tarkastusryhmän antamia suosituksia, ja ellei se näin 
tee, sen on perusteltava, miksi. Tällaisia tapauksia varten on oltava 
muutoksenhakumekanismi, jollaisena kansainvälinen välimiesoikeus voisi toimia. 

b) Demokraattisessa osallistumisessa ICANNin toimintaan on varmistettava, että kaikki 
internetin maailmassa läsnä olevat tahot (hallitukset, yhdistykset, yritykset, käyttäjät...) 
ovat edustettuina. Tältä osin hallitusten neuvoa-antava komitea on erityisen tärkeässä 
asemassa, sillä sen välityksellä hallitukset voivat "valvoa" ICANNin sisäisten sääntöjen 
laatimista. Tätä varten on ratkaistava, ketä kutsutaan liittymään tähän erittäin paljon 
arvostelua herättäneeseen komiteaan, sillä sellaisten valtioiden osallistuminen, joissa ei 
ole demokratiaa ja joiden arvot poikkeavat suuresti eurooppalaisista arvoista, voi 
vaarantaa yhteisön oikeuden suojelemisen. Samalla on pohdittava hallitusten neuvoa-
antavan komitean päätöksentekomenettelyä, sen suositusten yksin neuvoa-antavaa 
luonnetta ja riidanratkaisumekanismeja tilanteissa, joissa hallitusten neuvoa-antava 
komitea ja ICANNin hallintoneuvosto ovat erimielisiä. 

Vielä lisäksi jatkossakin on valvottava, että ICANNin korkeimmassa johdossa 
työskentelevät henkilöt ovat kotoisin useista eri maista. 

c) Myös rahoitus on yksi näkökohta, sillä nykyisin suurin osa varoista on peräisin 
Yhdysvalloilta. Lisäksi varoja saadaan verkkotunnusrekisterien ja gTLD-
verkkotunnusrekisterien maksuista. Rahoituslähteistä olisi toivottavaa kertoa avoimesti, 
jotta niitä saataisiin monipuolistettua ja voitaisiin estää ei-toivottujen valta-asemien 
syntyminen.

5. Internetin hallintofoorumi (IGF) on osoittautunut onnistuneeksi. Sen avoimuus ja 
joustavuus, asianosaisten sektorien laajamittainen osallistuminen ja kokonaisen 
"hallintoperheen" kehittäminen (Eurodig, kansalliset foorumit, alueelliset foorumit) 
tekevät siitä ainutlaatuisen (keskustelua voidaan käydä rajoituksetta) ja merkittävän 
mallin, joka sopii hyvin internetin kaltaiseen uuteen ympäristöön. Euroopan parlamentti 
kannattaa vankasti sen toiminnan jatkamista.

Muutamia seikkoja on parannettava, ja näistä mainittakoon seuraavat: 

– kehitysmaiden osallistuminen ja käytännössä tämän osallistumisen rahoittaminen

– näkyvyys tiedotusvälineissä

– IGF:n vuosikokousten kehittäminen organisaation sisällä (päällekkäisten kokousten 
vähentäminen, vakaat puitteet maailmanlaajuisen osallistumisen helpottamiseksi ja 
monikielisyyden vahvistamiseksi)
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– internetin hallintoa käsittelevän yhden "keskusteluperheen" jo muodostavien 
kansallisten ja alueellisten foorumien koordinointi 

– parlamentaarisen yhteistyön syventäminen Euroopan parlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välillä. 

Vilnassa vuoden 2010 lopulla pidettävässä kokouksessa Euroopan parlamentin on 
tuettava Euroopan komission sekä puheenjohtajavaltioiden Espanjan ja Belgian työtä.

6. Internetin ongelmat maailmassa ovat lähivuosinakin hyvin todellisia, joten Euroopan 
unionin toimielinten on erittäin tärkeää jatkaa nykyisiä toimiaan eri aloilla kaikessa siinä, 
mikä vaikuttaa eurooppalaisiin arvoihin ja perusoikeussäännöstöön, jotta nämä otetaan 
huomioon internetin maailmanhallinnossa. Tältä osin erityisesti seuraavia asioita on 
vietävä jatkossakin eteenpäin: 

– taataan monenkeskinen ja syrjimätön mahdollisuus käyttää internetiä

– puolustetaan eurooppalaista näkemystä internetin puolueettomuudesta

– otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat uhkien tai hyökkäysten varalta

– suojellaan kansalaisten yksityisyyden suojaa ja ratkaistaan kysymykset, jotka liittyvät 
riitatilanteessa toimivaltaiseen tuomioistuimeen ja sovellettavaan lakiin (Rooma II 
-asetuksen mukaan yleissopimuksen ulkopuolelle jäävät nimenomaisesti 
yksityisyyden suojaan liittyvät sopimuksenulkoiset riidat)

– puolustetaan immateriaalioikeuksia ja käyttäjien oikeutta kulttuuriin

– taataan vapaa kilpailu

– torjutaan rikollisuutta ja puolustetaan erityisesti alaikäisten oikeuksia.

Tältä osin on tuettava neuvoston puheenjohtajavaltion Espanjan aloitetta "Internetin 
käyttäjien oikeuksien eurooppalaisen peruskirjan" laatimisesta sekä ehdotusta, jonka 
mukaan "EU:n viides perusoikeus" eli oikeus käyttää internetiä olisi tunnustettava. 

7. Todettakoon vielä, että Euroopan unionin sisäisen organisaation ja toiminnan 
näkökulmasta olisi syytä lisätä koordinointia Euroopan unionin toimielinten välillä näiden 
suhteissa ICANNiin, joita ei hoideta aina järkevästi. Tässä mielessä on pyrittävä 
selventämään neuvoston ja komission tehtäviä sekä tietysti parlamentin osallistumista. 
Samaa voidaan todeta suhteista, jotka on luotava Euroopan unionin toimielinten ja 
jäsenvaltioiden välille hallitusten neuvoa-antavassa komiteassa ja Euroopan unionin 
sisäisessä internetin hallintoa käsittelevässä korkean tason ryhmässä (High Level Group 
on Internet Governance). 

8. Lopuksi on vielä painotettava, että internetin hallinto tarjoaa Euroopan unionille 
tilaisuuden olla läsnä ja puolustaa näkemystään ja arvojaan yhdellä yhteisellä äänellä 
kansainvälisessä yhteisössä.


