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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση της θητείας του 
Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου
(2015/2526(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την κοινωνία της 
πληροφορίας1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το δεύτερο 
Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου2,

– έχοντας υπόψη τη Δήλωση Αρχών και το Σχέδιο Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης 
Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), που εγκρίθηκαν στη Γενεύη στις 
12 Δεκεμβρίου 2003,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Προς μια παγκόσμια 
εταιρική συνεργασία στην κοινωνία της πληροφορίας: Υλοποίηση των αρχών της 
Γενεύης» (COM(2004)0480),

– έχοντας υπόψη τη Δέσμευση και την Ατζέντα της Τύνιδας για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, που εγκρίθηκαν στην Τύνιδα στις 18 Νοεμβρίου 2005,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στη συνέχεια της Παγκόσμιας 
Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), του 2006 
(COM(2006)0181),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 με τίτλο Διακυβέρνηση του 
διαδικτύου: τα επόμενα βήματα3,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της πολυσυμμετοχικής  συνόδου NΕΤmundial στις 24 
Απριλίου 2014,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Πολιτική και διακυβέρνηση 
του διαδικτύου - Ο ρόλος της Ευρώπης στη διαμόρφωση του μέλλοντος της 
διακυβέρνησης του διαδικτύου» (COM(2014)0072),

– έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Φόρουμ για τη 
Διακυβέρνηση του Διαδικτύου που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη από τις 2 έως τις 
5 Σεπτεμβρίου 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

1 ΕΕ C 133 E της 08.06.06, σ. 140.
2 ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 80.
3 ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 33.
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Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου 
(IGF) είναι να υλοποιήσει την εντολή που έλαβε από την Παγκόσμια Διάσκεψη 
Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) με στόχο τη διοργάνωση φόρα 
για έναν δημοκρατικό, διαφανή και με πολλαπλούς συμμετέχοντες διάλογο επί της 
πολιτικής·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος ρόλος και καθήκον του IGF είναι να συζητεί ένα ευρύ 
φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου και, εφόσον 
χρειάζεται, να προβαίνει σε συστάσεις προς τη διεθνή κοινότητα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2010 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
αποφάσισε να παρατείνει την εντολή του IGF για μια ακόμα πενταετία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την περαιτέρω 
ανανέωση της θητείας του IGF  θα πραγματοποιηθεί το 2015 στη Γενική Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είχε στείλει μια αντιπροσωπεία ad hoc στην 
WSIS το 2005 και το έχει πράξει για κάθε ετήσια συνεδρίαση του IGF έκτοτε· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ad hoc αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου έχουν παίξει 
καίριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και την αλληλεπίδραση 
με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους εκπροσώπους των εθνικών 
κοινοβουλίων που παρίστανται σε αυτές τις εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και την Επιτροπή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το διαδίκτυο αποτελεί βασικό πυλώνα της ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς, και προωθεί την καινοτομία, την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη δημοκρατία, την 
πολιτιστική πολυμορφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κορυφαίες προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 
το ένατο IGF που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 με γενικό θέμα 
«Σύνδεση των ηπείρων για μια ενισχυμένη πολυσυμμετοχική διακυβέρνηση του 
διαδικτύου» ήταν:  η διευρυμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδό·  η 
διατήρηση του διαδικτύου ως ενός παγκοσμίου, ανοικτού και κοινού πόρου·  η 
πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στη γνώση·  η μεγαλύτερη λογοδοσία και διαφάνεια στο 
πολυσυμμετοχικό μοντέλο διακυβέρνησης του διαδικτύου·  η απόρριψη της ιδέας ενός 
διαδικτύου υπό κρατικό έλεγχο· και αναγνώριση ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες μας και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να προστατεύονται στην 
επιγραμμική επικοινωνία· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2014, η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία 
Τηλεπικοινωνιών και Διαχείρισης Πληροφοριών του Υπουργείου Εμπορίου (ΝΤΙΑ) 
ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταβιβάσει τα καθήκοντα επίβλεψης διαδικτύου της 
IANA (Αρχή του Διαδικτύου για την εκχώρηση αριθμών ) στην παγκόσμια 
πολυσυμμετοχική κοινότητα  πριν από τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης μεταξύ ΝΤΙΑ 
και ICANN ( Σώμα του διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών) τον 
Σεπτέμβριο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τη μετάβαση αυτή, θα πρέπει να βρεθεί 
εγκαίρως μια ισορροπημένη λύση και θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα σύστημα που δεν 
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μπορεί να υπόκειται σε δέσμευση και χειραγώγηση και θα συνεχίζει να εξασφαλίζει ένα 
σταθερό διαδίκτυο· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2014, η NETmundial – παγκόσμια πολυμερής 
σύνοδος για το μέλλον της διακυβέρνησης του διαδικτύου –  επεξεργάστηκε μια σειρά 
από αρχές για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και έναν οδικό χάρτη για τη μελλοντική 
ανάπτυξη του οικοσυστήματος του διαδικτύου, τα οποία προσυπέγραψαν σχεδόν όλοι 
οι συμμετέχοντες φορείς·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη που σχετίζονται με την επιγραμμική οικονομία  
προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 11% στην ΕΕ, με μια συνεισφορά στο ΑΕΠ που 
αναμένεται να αυξηθεί από 3,8% το 2010 σε 5,7% το 2016·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ανοικτό διαδίκτυο, στο οποίο όλα τα δικαιώματα και οι 
ελευθερίες που έχουν οι άνθρωποι εκτός διαδικτύου, θα  εφαρμόζονται επίσης και στο 
διαδίκτυο, διευκολύνει την κοινωνική και δημοκρατική πρόοδο σε όλο τον κόσμο·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Νοεμβρίου 2014, οι υπουργοί μεταφορών,  
τηλεπικοινωνιών και ενέργειας  της ΕΕ (ΤΤΕ)  ενέκριναν τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής θέσης για 
τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και της υποστήριξης για την ενίσχυση του IGF ως 
μιας πλατφόρμας  πολλαπλών ενδιαφερομένων·

1. καλεί τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών να ανανεώσει την εντολή του IGF, 
να ενισχύσει τους πόρους του, και  να διατηρήσει το πολυσυμμετοχικό μοντέλο 
διακυβέρνησης του διαδικτύου·

2. θεωρεί ότι, μολονότι το IGF δεν πρόκειται να εγκρίνει επίσημα συμπεράσματα,  ευθύνη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία και να εμπνευστεί 
από τις ανταλλαγές της, καθώς παρέχει ένα θετικό και συγκεκριμένο πλαίσιο για τη 
διαμόρφωση του μέλλοντος του διαδικτύου με βάση μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση·

3. καλεί τα κράτη μέλη και τα σχετικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους 
για το IGF και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το IGF και τη γραμματεία του· 
χαιρετίζει πρωτοβουλίες όπως αυτές του Ιδρύματος  Tides «Φίλοι του Ταμείου IGF» 
και του «Συλλόγου Υποστήριξης του IGF» για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων·

4. τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει στις μελλοντικές 
συνεδριάσεις του IGF, προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στη συζήτηση για τη 
διακυβέρνηση του διαδικτύου, από κοινού με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή·

5. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την 
υποστήριξη του πολυσυμμετοχικού μοντέλου  για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου·

6. καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να 
ενισχύσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα του πολυσυμμετοχικού μοντέλου, καθιστώντας  
πιο περιεκτικούς, διαφανείς και υπεύθυνους λογοδοσίας τους φορείς και τις διαδικασίες 
σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· 
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7. τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης της παγκοσμιοποίησης των βασικών λειτουργιών 
και των οργανώσεων του διαδικτύου· χαιρετίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η κυβέρνηση 
ΗΠΑ τον Μάρτιο του 2014 για τη μεταφορά της διαχείρισης των λειτουργιών της 
IANA·  τονίζει τη σημασία της πλήρους λογοδοσίας του ICANN· 

8. τονίζει την ύπαρξη μιας αυστηρής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με την ενισχυμένη διακυβέρνηση του διαδικτύου, η οποία 
θα προσφέρει μια μακροπρόθεσμη λύση για την σταθερότητα και την ασφάλεια του 
διαδικτύου, δεδομένου ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, λήγει η τρέχουσα συμφωνία 
μεταξύ του ICANN και της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την εποπτεία της 
λειτουργίας της IANA·

9. υπογραμμίζει ότι υπάρχουν διδάγματα που μπορούμε ήδη να αντλήσουμε από τις 
γόνιμες ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του IGF μέχρι τώρα, και ότι 
αυτά μπορούν να τεθούν στην πράξη, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμιστικές πτυχές των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα θέματα ασφάλειας των δεδομένων και της ιδιωτικής 
ζωής· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα ανοικτό και ανεξάρτητο  
διαδίκτυο ως ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό, καθώς και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη 
γνώση στο μέλλον, με βάση τις πρωτοβουλίες και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων 
μερών, και σύμφωνα με την ελευθερία της έκφρασης·

10. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της 
νομικής προστασίας του ανοικτού διαδικτύου και της έννοιας της δικτυακής 
ουδετερότητας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ελευθερίας της 
πληροφόρησης και της έκφρασης, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης με 
την προώθηση της καινοτομίας και των επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με 
το διαδίκτυο, καθώς και για την προώθηση και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής και 
γλωσσικής πολυμορφίας·

11. τονίζει ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 
αδιαπραγμάτευτα και πρέπει να προστατεύονται στο διαδίκτυο· εκφράζει τη λύπη του 
για το ότι ορισμένα κράτη προσπαθούν να περιορίσουν την παγκόσμια διασύνδεση των 
πολιτών τους με λογοκρισία και άλλους περιορισμούς, και απορρίπτει την ιδέα ενός 
διαδικτύου ελεγχόμενου από το κράτος·

12. τονίζει την οικονομική και κοινωνική σημασία των επιγραμμικών δικαιωμάτων για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και του ελέγχου των χρηστών όσον αφορά τα προσωπικά 
τους δεδομένα· θεωρεί ότι τα εν λόγω δικαιώματα είναι θεμελιώδους σημασίας για ένα 
ανοικτό και ουδέτερου χαρακτήρα διαδίκτυο, και για τη δημιουργία ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στο διαδίκτυο·

13. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το 
Συμβούλιο, τα κράτη μέλη και τα εθνικά κοινοβούλια.


