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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o správe internetu: ďalšie kroky
(2009/2229(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Správa 
internetu: ďalšie kroky (KOM(2009)0277),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o ochrane kritických 
informačných infraštruktúr s názvom Ochrana Európy pred rozsiahlymi kybernetickými 
útokmi a narušeniami: zvyšovanie pripravenosti, bezpečnosti a odolnosti 
(KOM(2009)0149),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. októbra 1998 o globalizácii a informačnej 
spoločnosti: potreba posilniť medzinárodnú koordináciu1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2001 o organizácii a riadení internetu –
otázky medzinárodnej a európskej politiky 1998 – 20002,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. apríla 2001 o internete ďalšej generácie: potreba 
výskumnej iniciatívy EÚ3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2005 o informačnej spoločnosti4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2005 o ľudských právach a slobode tlače 
v Tunisku a vyhodnotení Svetového samitu o informačnej spoločnosti v Tunisku5;

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2006 o slobode prejavu na internete6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o druhom fóre o riadení internetu, 
ktoré sa uskutočnilo v Rio de Janeiro v dňoch 12. až 15. novembra 20077,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre 
právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(A7-0000/2010),

A. keďže internet je mimoriadne dôležitým globálnym komunikačným prostriedkom s 
                                               
1 Ú. v. ES C 104, 14.4.1999, s. 128.
2 Ú. v. ES C 343, 5.12.2001, s. 286.
3 Ú. v. ES C 027E, 31.1.2002, s. 84.
4 Ú. v. EÚ C 133E, 8.6.2006, s. 140.
5 Ú. v. EÚ C 286E, 23.11.2006, s. 495.
6 Ú. v. EÚ C 303E, 13.12.2006, s. 879.
7 Ú. v. EÚ C 41E, 19.2.2009, s. 80.
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obrovským vplyvom na spoločnosť ako celok,

B. keďže so správou internetu súvisia otázky týkajúce sa základných práv a slobôd, prístupu 
k internetu a jeho využívania, jeho zraniteľnosti voči útokom atď.,

C. keďže niektoré aspekty správy internetu sa týkajú prideľovania adries a ďalších 
predovšetkým technických otázok, pričom v týchto oblastiach vyvíjajú činnosť 
organizácie ako napríklad Internetová spoločnosť pre pridelené mená a čísla (ICANN), 
Internetový orgán pre prideľovanie čísel (IANA), Osobitná skupina pre internetovú 
techniku (IETF) a ďalšie,

D. keďže v oblasti širších otázok riadenia na obranu verejného záujmu zohrávajú významnú 
úlohu vlády, predovšetkým pokiaľ ide o zabezpečovanie ochrany základných práv a 
slobôd a bezpečnosť, integritu a odolnosť internetu,

E. keďže globálne fórum o riadení internetu (IGF) a rozličné národné a regionálne fóra sú 
dôležitými miestami pre dialóg mnohých strán o internetovej politike,

F. keďže Európsky parlament a ďalšie európske inštitúcie majú dlhodobý záväzok vo vzťahu 
k internetu ako otvorenému globálnemu blahu,

1. domnieva sa, že internet je globálnym verejným blahom, ktoré by sa malo spravovať v 
spoločnom záujme;

2. domnieva sa, že na to, aby sa ochránil záujem EÚ, ktorým je zachovanie internetu ako 
globálneho verejného blaha, správa internetu by mala byť založená na širokom, 
vyváženom modeli, v ktorom by bol skĺbený verejný a súkromný sektor a predišlo by sa 
dominancii ktoréhokoľvek individuálneho subjektu alebo skupiny subjektov;

3. zdôrazňuje, že je potrebné zamedziť riziku ohrozenia základných európskych hodnôt 
zapojením krajín vyznávajúcich hodnoty, ktoré sa do veľkej miery odlišujú od európskych 
hodnôt;

4. domnieva sa, že vlády by sa mali sústrediť na otázky, ktoré sú životne dôležité pre 
globálnu verejnú politiku v oblasti internetu, a inak by mali dodržiavať zásadu 
nezasahovania, s výnimkou mimoriadnych prípadov, keď je takýto zásah nevyhnutný;

5. domnieva sa, že vlády by nemali zasahovať do každodenného riadenia internetu, mali by 
sa vyvarovať poškodzovaniu inovácií a hospodárskej súťaže zbytočnou a reštriktívnou 
reguláciou a nemali by sa predháňať v riadení niečoho, čo je a má zostať globálnym 
verejným majetkom;

6. zdôrazňuje, že vlády by mali upustiť od obmedzovania prístupu na internet formou 
cenzúry, filtrovania, monitorovania alebo iným spôsobom, a od toho, aby to isté žiadali od 
súkromných subjektov;

7. zdôrazňuje, že všetky obmedzenia, ktoré sa považujú za nevyhnutné, napríklad s cieľom 
ochrany maloletých osôb, by sa mali obmedzovať na minimum potrebné v demokratickej 
spoločnosti, mali by vychádzať z právnych predpisov a mali by byť účinné a primerané;
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8. domnieva sa, že okrem zásad riadenia stanovených Komisiou by vlády mali uplatňovať 
tieto dodatočné zásady:

(i) transparentnosť, multilateralizmus, demokraciu a ochranu základných práv, ktoré 
spĺňajú normy EÚ;

(ii) rešpektovanie otvoreného, kompatibilného, technologicky neutrálneho a koncového 
charakteru internetovej infraštruktúry,

(iii) zmysluplnú zodpovednosť súkromných subjektov zabezpečujúcich každodenné 
riadenie globálnych internetových zdrojov,

(iv) podporu inkluzívnej, globálnej spolupráce v oblasti správy internetu prostredníctvom 
pokračovania a ďalšej podpory procesov zahŕňajúcich mnohé zainteresované strany, 
a zároveň prijímanie opatrení na zlepšenie zapojenia rozvojových krajín;

9. zdôrazňuje, že EÚ by mala vytvoriť rámec konsenzuálneho uplatňovania základných 
zásad správy internetu a dôsledne ho obhajovať na medzinárodných fórach a v 
dvojstranných vzťahoch;

10. víta aspekty granadskej stratégie španielskeho predsedníctva, ktoré sú zamerané na správu 
internetu, jeho iniciatívu na vypracovanie európskej charty práv užívateľov internetu, ako 
aj jeho podporu, pokiaľ ide o uznanie prístupu k internetu ako piatej základnej slobody 
EÚ;

11. berie na vedomie novú politiku vlády USA s názvom Internet Policy 3.0, vyhlásenú 
24. februára 2010;

12. zdôrazňuje, že EÚ by sa mala zaoberať dvomi mimoriadne dôležitými otázkami verejnej 
politiky:

(i) ochranou internetovej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť dostupnosť, robustnosť a 
odolnosť voči útoku a

(ii) ochranou práva jednotlivcov na ochranu údajov a súkromia, predovšetkým pokiaľ ide 
o vytvorenie účinných medzinárodných mechanizmov na riešenie sporov;

13. v koordinácii s Komisiou vyzýva členské štáty, aby zabezpečili ochranu internetovej 
infraštruktúry prostredníctvom harmonizovaného prístupu EÚ proti hrozbám a nehodám, 
ako aj vytvorením vnútroštátnych tímov reakcie na naliehavé situácie a mechanizmov 
spolupráce medzi nimi;

14. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na rozšírenie pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (Rím II) na oblasť porušovania ochrany dát a súkromia a Radu, 
aby udelila súhlas s rokovaniami o uzavretí medzinárodnej dohody umožňujúcej účinné 
odškodnenie občanov EÚ v prípade porušení ich práv na základe právnych predpisov EÚ 
o ochrane údajov a súkromia;

15. zdôrazňuje, že inštitúcie, orgány a členské štáty EÚ by mali koordinovať svoj prístup k 
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spoločnosti ICANN a jej poradným orgánom vrátane vládneho poradného výboru (GAC);

16. konštatuje, že Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) môže 
zohrávať významnú úlohu, pokiaľ ide o bezpečnostné otázky, a víta pripravovaný návrh 
Komisie na jej modernizáciu;

17. domnieva sa, že Komisii patrí ústredné miesto pri iniciovaní a koordinovaní všetkých 
aspektov týkajúcich sa vnútornej organizácie EÚ s cieľom zabezpečiť ucelený prístup EÚ, 
a to aj vo vzťahu k IGF;

18. žiada Komisiu, aby uľahčila prijatie uceleného a všeobecného prístupu EÚ vo vzťahu k 
IGF a na ďalších významných akciách v oblasti správy internetu predložením návrhu 
stanoviska EÚ na diskusiu Európskemu parlamentu a Rade v dostatočnom časovom 
predstihu pred konaním každej takejto akcie;

19. podporuje pokračovanie využívania a rozvíjanie modelu IGF na globálnej, regionálnej 
(vrátane EuroDIG) a vnútroštátnej úrovni, čím sa vytvoria príležitosti pre dialóg a výmenu 
najlepších postupov medzi vládami, občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom;

20. odporúča skvalitniť IGF nasledujúcimi spôsobmi:

(i) väčším zapojením rozvojových krajín, pričom pozornosť sa venuje financovaniu ich 
účasti,

(ii) lepšou viditeľnosťou v médiách,

(iii) efektívnejším organizovaním schôdzí, napríklad znížením počtu paralelných schôdzí, 
vytvorením stabilnej platformy na uľahčenie globálnej účasti a posilnením 
viacjazyčnosti,

(iv) lepšou koordináciou medzi globálnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi fórami pre 
správu internetu a

(v) prehĺbením spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi;

21. podporuje činnosť Komisie a španielskeho a belgického predsedníctva, pokiaľ ide o 
zasadnutie IGF vo Vilňuse v septembri 2010;

22. vo všeobecnosti podporuje kladné stanovisko Komisie, pokiaľ ide o súčasný model 
riadenia ICANN založený na vedúcej úlohe súkromného sektora;

23. zdôrazňuje význam GAC v rámci procesu tvorby politík ICANN;

24. domnieva sa, že pokiaľ ide spoločnosť ICANN, treba dosiahnuť jej zlepšenie:

(i) zavedením alternatívnych mechanizmov riešenia sporov, ktoré umožnia 
zainteresovaným stranám účinné, neutrálne, včasné a cenovo dostupné preskúmanie 
jej rozhodnutí,

(ii) zavedením podmienky financovania z rozličných zdrojov, na základe ktorej by sa 
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stanovil limit na financovanie zo strany ktoréhokoľvek samostatného subjektu alebo 
sektoru, aby sa predišlo vyvíjaniu nenáležitého tlaku na jej činnosť;

(iii) adekvátnym zastúpením všetkých zainteresovaných krajín v jej rámci,

(iv) zabezpečením, aby bolo v predstavenstve a vrcholnom manažmente spoločnosti 
zastúpené celé spektrum záujmov a regiónov;

25. podporuje názor Komisie, že súčasťou opatrení orgánu IANA by mali byť mechanizmy v 
oblasti mnohostrannej zodpovednosti a potvrdzuje, že v budúcnosti by žiadna vláda 
nemala v orgáne IANA uplatňovať dominantný vplyv;

26. domnieva sa, že tzv. potvrdenie záväzkov z roku 2009 môže predstavovať pozitívny 
základ pre ďalší rozvoj ICANN, pričom zároveň zdôrazňuje, že:

(i) EÚ by mala predovšetkým prostredníctvom Komisie zohrávať aktívnu úlohu v oblasti 
jeho implementácie, a to aj prostredníctvom tzv. revíznych panelov a tým, že 
zabezpečí, aby členovia týchto panelov boli nezávislí, nemali žiadne konflikty 
záujmov a zastupovali rozličné regióny,

(ii) po prijatí pripomienok zo strany verejnosti by ICANN mala uviesť odporúčania 
revíznych panelov do platnosti a v prípade, že tak neučiní, svoje konanie zdôvodniť;

27. žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade predkladala výročné správy o 
udalostiach týkajúcich sa správy internetu, ktoré sa udiali v predchádzajúci rok, pričom 
prvú takúto správu by mala predložiť v marci 2011;

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pozíciu Komisie, ktorú predstavila vo svojom oznámení v júni 2009, možno zhrnúť takto:

a) jasné uprednostnenie toho, čo sa jednoznačne nazýva „vedúca úloha súkromného 
sektora“;

b) obavy z nereprezentatívnej štruktúry Internetovej spoločnosti pre pridelené mená a čísla 
(ICANN);

c) jasné znepokojenie nad tým, že medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ má veľmi malú 
kontrolu nad fungovaním korporácie ICANN.

Komisia na jednej strane navrhuje vnútornú reformu ICANN (Internetová korporácia pre 
prideľovanie mien a čísiel), ktorej výsledkom by bolo „úplné prevzatie zodpovednosti a 
transparentnosť“, kým na druhej strane tvrdí, že je potrebné nahradiť „súčasný systém 
jednostranného dohľadu nad ICANN a IANA iným mechanizmom s cieľom zabezpečiť, aby 
bolo voči ICANN možné vyvodiť mnohostrannú zodpovednosť“.

V skratke je potrebné uviesť, že ICANN je nezisková organizácia, ktorá sa riadi kalifornským 
právom, čo spôsobuje neustále právne problémy. ICANN označuje internet ako 
„medzinárodnú sieť sietí, ktorá nepatrí žiadnemu konkrétnemu národu, jednotlivcovi alebo 
organizácii“, a z tohto dôvodu sa zaväzuje slúžiť globálnym verejným záujmom bez ohľadu 
na hranice medzi jednotlivými štátmi.

Skutočnosť, že nový a komplexný svet spravuje takýto nezvyčajný subjekt nevyhnutne 
vyvoláva kontroverziu medzi zainteresovanými stranami, ktoré sú v tomto prípade rozptýlené 
vo všetkých častiach príslušnej globálnej komunity. Na ICANN a jej úlohu existujú názory na 
oboch stranách názorového spektra: má svojich obrancov, ako aj kritikov. Medzi jej 
neprajníkov patria tí, ktorí tvrdia, že jej funkcie by sa mali presunúť na medzinárodnú 
organizáciu vytvorenú špeciálne na tento účel alebo na organizáciu v rámci OSN. Tento názor 
má svoje opodstatnenie, najmä ak vychádza z toho, že sa na „systém doménových mien“ 
nazerá ako na „verejný statok“, čo je koncept dobre známy v oblasti medzinárodného práva: 
ide o prostriedok, ktorý nepodlieha národnej suverenite a využíva ho medzinárodné 
spoločenstvo, ktoré má oň mimoriadny záujem.

Na samitoch v Ženeve a Tunise s názvom Svetový samit o informačnej spoločnosti (WSIS, 
2003 a 2005) sa zdôraznila potreba nájsť na riadenie domén medzinárodnú organizáciu, ktorá 
by bola neutrálnejšia ako ICANN, a zároveň sa prerokovala aj myšlienka celkovej privatizácie 
ICANN. Prijalo sa rozhodnutie vytvoriť pracovnú skupinu WSIS (pracovná skupina pre 
riadenie internetu). Vo svojej záverečnej správe, v ktorej boli predložené štyri návrhy, 
pracovná skupina zdôraznila skutočnosť, že by nebolo vhodným riešením, ak by sa v 
kybernetickom priestore umožnilo vystupovať z pozície sily len jednému štátu. Okrem týchto 
vyhlásení vlády nedosiahli žiadnu konsenzuálnu dohodu o nahradení súčasného systému. 
Ďalšie rokovania prebiehali v rámci Fóra o riadení internetu, ktoré bolo vytvorené v rámci 
WISS a ukázalo sa ako vynikajúce miesto pre diskusie a rokovania. Na svojom poslednom 
zasadnutí v egyptskom meste Šarm al-Šajch sa dospelo k záveru, že je potrebné rozšíriť 
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mandát fóra a rovnako ako na predchádzajúcich zasadnutiach sa zdôraznilo, že je potrebné 
nájsť riešenie súčasnej dominancie USA v riadení ICANN.

Z uvedených pozícií a súčasných stanovísk medzinárodného spoločenstva k ICANN vyplýva, 
že by bolo rozumné zachovať túto americkú organizáciu – tak to navrhuje aj Komisia – najmä 
keď si uvedomíme, že počas všetkých rokov svojej existencie vykonávala svoje povinnosti 
účinne a uspokojivo.

Je však zrejmé, že ICANN potrebuje isté reformy a príslušné nápravy. Pretože ak tvrdíme, že 
kybernetický priestor je oblasťou slobody, inovácie, flexibility a adaptability, nemôžeme 
zároveň očakávať, že jeho ústredná organizačná zložka ICANN bude rigidná a neflexibilná. 
Ak je svet internetu dynamický, táto dynamika sa musí zároveň vzťahovať aj na ICANN.

Ak má teda ICANN naďalej byť na čele riadenia internetu, je potrebná reforma, ktorá 
v súlade s líniou, ktorú už pred niekoľkými rokmi navrhli európske inštitúcie, zabezpečí, aby 
mohlo medzinárodné spoločenstvo ako celok mať vplyv na rozhodovanie a štruktúru ICANN. 
To by viedlo k posilneniu medzinárodnej spolupráce a legitimity v jednej oblasti vlády vo 
svete, ktorá je obzvlášť relevantná pre ľudstvo ako celok.

Ak sa súčasný systém riadenia nebude ďalej vyvíjať a meniť, v oblasti riadenia internetu bude
mnoho problémov, okrem iného aj riziko fragmentácie globálnej siete, na základe čoho sa 
vytvárajú národné siete, čo je nebezpečenstvo, ktoré už hrozí v Číne a Iráne.

II

Z tohto dôvodu navrhuje spravodajca v mene Európskeho parlamentu zdôrazniť nasledujúce
aspekty:

1. Internet je globálnym verejným statkom; jeho riadenie a kontrola, jednostranne 
vykonávaná jedinou vládou, vyvoláva širokú a odôvodnenú kritiku.

2. Európska únia musí vypracovať stratégiu, ktorá bude odrážať konsenzuálny pohľad na 
kľúčové aspekty riadenia internetu a ktorú bude môcť dôrazne obhajovať na 
medzinárodných fórach a v rámci svojich bilaterálnych vzťahov s USA.

3. Podpora kladného stanoviska Komisie, pokiaľ ide o súčasný model riadenia založený na 
vedúcej úlohe súkromného sektora. Táto podpora musí byť podmienená prijatím opatrení 
na odstránenie kritiky týkajúcej sa určitých aspektov zloženia a fungovania ICANN.

4. Pokiaľ ide o ICANN:

(a) kontrola a zodpovednosť: prijatie „potvrdenia záväzkov“ v novembri 2009 medzi ICANN 
a vládou USA je krokom k internacionalizácii a uznaniu „verejného záujmu“ internetu, čo 
sú dve základné zásady pre EÚ. Táto nová dohoda stanovuje mechanizmus kontroly 
(„revízne panely“) v kľúčových oblastiach riadenia siete, ako sú transparentnosť 
a zodpovednosť, stabilita a bezpečnosť siete, hospodárska súťaž a ochrana spotrebiteľov. 
Aj keď je táto dohoda ambiciózna a perspektívna, otázny ostáva spôsob jej implementácie. 
Európske inštitúcie sa musia aktívne podieľať na implementácii a aktualizácii novej 
zmluvy sledovaním zloženia revíznych panelov, aby zabezpečili nezávislosť ich členov a 
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to, že budú pochádzať z rôznych častí sveta a tiež to, aby nedošlo k žiadnemu konfliktu 
záujmov. Tento aspekt má kľúčový význam pre zabezpečenie legitimity, nezávislosti a 
nestrannosti tohto nového orgánu pred medzinárodným spoločenstvom. Musí sa vyriešiť 
aj európske zastúpenie v revíznom paneli, najlepšie zabezpečením jedného miesta pre 
Komisiu.  V uvedených paneloch sa musí zabezpečiť aj primeraný počet miest pre vládny 
poradný výbor (GAC). Pokiaľ ide o odporúčania, ktoré vydá tento revízny panel, 
implementovať ich musí správna rada ICANN, a v prípade, že tak nekoná, musí uviesť 
príslušné dôvody. Pre tieto prípady je potrebné stanoviť mechanizmus pre odvolania, 
ktorým by mohla byť medzinárodná arbitráž.

(b) Pokiaľ ide o demokratické zapojenie do činností ICANN: v ICANN musia byť zastúpené 
všetky strany zainteresované vo svete internetu (vlády, združenia, firmy, používatelia 
atď). V tomto zmysle má osobitný význam vládny poradný výbor, prostredníctvom 
ktorého môžu vlády „kontrolovať“ prijímanie vnútorných pravidiel ICANN. Z tohto 
dôvodu je potrebné vyriešiť otázku členstva v tomto výbore. Ide však o kontroverznú 
tému, pretože zapojenie nedemokratických štátov, ktorých hodnoty sa značne líšia od 
európskych hodnôt, môžu predstavovať riziko pre ochranu európskeho acquis. Takisto je 
potrebné zvážiť rozhodovací proces vládneho poradného výboru, čisto konzultačný 
charakter jeho odporúčaní a mechanizmy na riešenie konfliktov medzi vládnym poradným 
výborom a správnou radou v prípade rozdielnych stanovísk.

Napokon je potrebné zabezpečiť zachovanie národnej rozmanitosti členov vrcholného 
manažmentu ICANN.

(c) Ďalším aspektom je financovanie: väčšina prostriedkov ICANN v súčasnosti pochádza z 
príspevkov USA spolu s poplatkami za registráciu doménových mien a registrov 
generických nadnárodných domén prvej úrovne. V rámci diverzifikácie zdrojov by bolo 
vhodné sprístupniť iné zdroje financovania a zabrániť neželanému dominantnému 
postaveniu.

5. Fórum o riadení internetu (IGF) sa ukázalo byť veľmi úspešné. Jeho otvorený charakter, 
pružnosť, veľké zastúpenie rôznych sektorov, rozvoj „rodiny“ riadenia (Eurodig, národné 
fóra, regionálne fóra) sú jedinečným (o otázkach sa diskutuje bez obmedzení) a dôležitým 
modelom vhodným pre novú oblasť, akou je internet. Parlament veľmi podporuje 
pokračovanie v týchto činnostiach.

Potrebné sú však aj zlepšenia, ako napríklad v týchto oblastiach:

– účasť rozvojových krajín a konkrétne financovanie ich účasti;

– viditeľnosť v médiách;

– samotný priebeh výročných zasadnutí IGF (zníženie počtu paralelných schôdzí, 
vytvorenie stabilnej platformy na zjednodušenie globálnej účasti a posilnenie 
viacjazyčnosti);

– koordinácia s národnými a regionálnymi fórami, ktoré tvoria jednu „rodinu“ v 
rokovaniach o správe internetu;
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– prehĺbenie parlamentnej spolupráce medzi EP a národnými parlamentmi.

Pokiaľ ide o samit vo Vilňuse koncom roka 2010, Parlament musí podporiť činnosť 
Komisie a španielskeho a belgického predsedníctva.

6. Vzhľadom na skutočnosť, že problémy internetu vo svete budú v najbližších rokoch stále 
aktuálne, je dôležité, aby európske inštitúcie aj naďalej pokračovali vo svojej práci na 
viacerých frontoch pri riešení všetkých otázok, ktoré môžu mať vplyv na európske hodnoty 
a odkaz základných práv, a aby tým zabezpečili ich akceptovanie v rámci globálneho 
riadenia internetu. Musí sa preto naďalej dosahovať pokrok pri riešení týchto otázok:

– zabezpečovanie pluralitného a nediskriminačného prístupu k internetu;

– obrana európskej vízie neutrality internetu;

– otázky súvisiace s bezpečnosťou v súvislosti s hrozbami a útokmi;

– ochrana práva občanov na súkromie a riešenie otázky príslušnej jurisdikcie a 
rozhodného práva pri rozhodovaní o mieste súdneho konania (s ohľadom na 
skutočnosť, že Rímsky dohovor II výslovne vylučuje mimozmluvné spory týkajúce 
sa práva na súkromie);

– ochrana práv duševného vlastníctva a zaručenie prístupu ku kultúre používateľov;

– zaručenie slobodnej hospodárskej súťaže;

– boj proti zločinu, a konkrétne ochrana práv maloletých.

V tejto súvislosti je potrebné podporiť iniciatívu španielskeho predsedníctva zameranú na 
vytvorenie európskej charty práv užívateľov internetu, ako aj jeho návrh na uznanie 
prístupu k internetu ako piatej základnej slobody EÚ.

7. Z hľadiska vlastnej organizácie a vnútorného fungovania musia inštitúcie EÚ pokročiť 
v koordinácii svojich vzťahov s ICANN, pretože tieto vzťahy nie sú vždy racionálne. V 
tejto súvislosti je potrebné objasniť úlohy Rady a Komisie a, samozrejme, úlohu, ktorú 
bude zohrávať Parlament. To isté platí aj pre vzťahy, ktoré sa musia vytvoriť medzi 
európskymi inštitúciami a členskými štátmi v rámci vládneho poradného výboru a na 
úrovni Európskej únie v rámci skupiny na vysokej úrovni pre riadenie internetu.

8. Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že správa internetu je ďalšou príležitosťou na to, aby EÚ 
svojou prítomnosťou na medzinárodnej scéne viditeľne a jednomyseľne obhajovala svoju 
víziu a svoje hodnoty.


