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УПРАВЛЕНИЕ НА ИНТЕРНЕТ

Позицията на Комисията, изложена в съобщението от юни 2009 г., може да бъде 
обобщена по следния начин: 

a) твърдо предпочитание за лидерство на частния сектор;

б) притеснения относно необичайната структура на ICANN;

в) открито безпокойство, че международната общност, включително ЕС, има твърде 
малко контрол над управлението на ICANN.

Комисията предлага извършването на вътрешна реформа на ICANN (Интернет 
корпорация за присвоени имена и адреси), която да доведе до „пълна отчетност и 
прозрачност“, от една страна, като в същото време заявява, че „настоящите 
споразумения за едностранен надзор по отношение на ICANN и IANA трябва да бъдат 
заменени от алтернативен механизъм, гарантиращ многостранна отчетност на ICANN“.

Следва да се спомене, че ICANN е организация с нестопанска цел, подвластна на 
калифорнийското право – положение, което създава непрестанни проблеми от правно 
естество. ICANN определя интернет като „международна мрежа от мрежи, която не е 
собственост на нито една нация, лице или организация“, която следователно има за цел 
да служи на глобалните обществени интереси, без да взема предвид границите между 
правителствата.

Когато подобна необичайна организация управлява нов и много сложен свят, 
неминуемо се създава противоречие между заинтересованите страни, като в този 
конкретен случай тези страни са пръснати из цялата световна общност. Мнения за 
ICANN и ролята ѝ съществуват и от двете страни: на нейните защитници и на нейните 
противници. Сред последните има гласове, които настояват задълженията на 
организацията да бъдат прехвърлени на международна организация, която или да бъде 
създадена специално за тази цел, или да бъде под покровителството на ООН. Това 
предложение е основано на солидни аргументи, особено когато се разглежда от 
позицията, че „системата за имена на домейни“ е „публична собственост“ — добре 
познато понятие от международното право, което означава, че даден ресурс не е 
предмет на националния суверенитет и се използва от международната общност, която 
има изключителна степен на интерес от него.

На световните срещи на високо равнище на информационното общество в Женева и 
Тунис (WSIS, 2003 г. и 2005  г.) беше подчертана необходимостта от създаване на 
международна организация за управление на домейните, която да бъде по-неутрална от 
ICANN, като беше спомената и идеята за пълно приватизиране на ICANN. Беше решено 
да се създаде работна група на WSIS, работна група за управление на интернет. В 
окончателния си доклад, в който дава четири предложения, работната група 
подчертава, че предоставянето на власт само на една държава в киберпространството не 
е подходящо решение. Извън тези изявления, правителствата не са постигнали 
споразумение за преобразуване на съществуващата система. Разискванията продължиха 
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във Форума за интернет управление, създаден от WISS. Този форум се оказа 
изключително добър център за обсъждания и дебати. По време на последната среща,
проведена в Шарм ел-Шейх в Египет, беше решено мандатът на форума да бъде 
удължен и, както и на предишните срещи, беше подчертана нуждата от намиране на 
решение за настоящата доминираща позиция на САЩ в неговото управление.

С оглед на горепосоченото и настроенията на международната общност в момента във 
връзка с ICANN, би било разумно американската организация да се запази, както 
призовава и Комисията, особено като се има предвид, че тя е изпълнявала 
задълженията си ефективно и задоволително през годините, през които съществува.

Въпреки това е ясно, че са необходими някои реформи и промени в ICANN. Тъй като,
ако приемем, че киберпространството е пространство на свобода, иновации, гъвкавост 
и приспособимост, не можем в същото време да очакваме основният организационен 
орган ICANN да не бъде гъвкав и адаптивен. Ако светът на интернет е динамичен, тази 
динамика следва да се отнася и за ICANN.

Поради това е необходима задълбочена реформа, ако ICANN продължава да ръководи 
управлението на интернет. Реформата от типа, предлаган от институциите на ЕС в 
продължение на много години, ще гарантира, че международната общност като цяло 
влияе на процеса на вземане на решения и на неговата структура. По този начин ще се 
засили международното сътрудничество и легитимността в една сфера на управление в 
света, която е от особено значение за човечеството като цяло.

В управлението на интернет има много предизвикателства, едно от които е рискът от 
фрагментиране на глобалната мрежа — създаване на национални мрежи, опасност, 
която вече е създадена от Китай и Иран — ако настоящата система на управление не се 
развие и промени.

II

Поради това докладчикът предлага Парламентът да обърне внимание на следното:

1. Интернет е „глобална публична собственост“; едностранното управление и контрол
на тази публична собственост от едно правителство предизвиква всеобща и 
оправдана критика.

2. Европейският съюз следва да разработи стратегия, която да отразява позиция на 
общо съгласие относно основните аспекти на управлението на интернет и която да 
може да бъде добре защитена на международни форуми и в двустранните отношения 
на Съюза със САЩ.

3. Подкрепа за позицията на Комисията в полза на настоящия модел на управление, 
основан на лидерство на частния сектор. Тази подкрепа да бъде условна и да зависи 
от предприетите действия за коригиране на критиките по отношение на някои 
аспекти, свързани с начина, по който е изградена и функционира ICANN.

4. По отношение на ICANN:
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a) контрол и отговорност: приемането на Декларация за задължения между 
ICANN и правителството на САЩ през ноември 2009 г. представлява стъпка напред 
към изпълнението на два основни за ЕС принципа: интернационализиране на 
интернет и признаване на „публичния интерес“ към него. С новото споразумение се 
създават групи за преглед, които да играят ролята на контролен механизъм на 
основните аспекти на управлението на мрежата като прозрачност и отговорност, 
стабилност и сигурност на мрежата, конкурентоспособност и защита на потребителя. 
Въпреки че споразумението е амбициозно и обещаващо, все още не е ясно как ще 
бъде приложено. Институциите на ЕС следва да играят активна роля в прилагането и 
развиването на този нов договор, наблюдавайки състава на групите за преглед, за да 
гарантират, че членовете им са независими и от различни части на света и че няма 
конфликт на интереси. Това е особено важно, за да бъде признат новият орган за 
легитимен, независим и обективен в очите на международната общност. Следва да 
се реши и мястото на ЕС в групите за преглед, като за предпочитане е да има едно 
място за Комисията. Правителственият консултативен комитет (GAC) също следва 
да има достатъчен брой места в групите. Що се отнася до направените от групите за 
преглед препоръки, те следва да се изпълняват от Съвета на директорите на ICANN
и в случай, че не ги изпълни, Съветът следва да се обоснове. За тези случаи следва да 
се предвиди механизъм за обжалване, който може да бъде международен арбитраж.

б) Демократично участие в дейностите на ICANN: всички заинтересовани 
страни в света на интернет (правителства, асоциации, предприятия, потребители и т.
н.) следва да бъдат представени в ICANN. GAC е особено важен в това отношение, 
тъй като чрез него правителствата могат да „контролират“ приемането на 
вътрешните правила на ICANN. Следователно трябва да се реши и въпросът за 
членството в този комитет, но това е противоречив въпрос, тъй като участието на 
недемократични страни, чиито ценности се различават значително от европейските, 
може да създаде риск за правото на ЕС. По същия начин следва да се обмисли добре 
процесът на вземане на решения на GAC, чисто консултативният характер на 
неговите препоръки и механизмите за разрешаване на конфликти в случай на 
несъгласие между GAC и Съвета на директорите.

Накрая, екипът на висшето ръководство на ICANN се състои от представители на 
различни нации и тази тенденция следва да се запази.

в) Финанси: понастоящем основната част от средствата на ICANN се осигуряват 
от САЩ, както и от такси за запазване на име на домейн и регистрация в gTLD 
регистри. Отварянето към финансиране от други източници би било 
препоръчително, за да се разнообразят източниците и да се предотвратят нежелани 
доминиращи позиции.

5. Форумът за управление на интернет (IGF) постигна успех. Неговият отворен 
характер, гъвкавост, висока степен на участие от страна на различните заинтересовани 
сектори, развиването на управляващото „семейство“ (Eurodig, национални форуми, 
регионални форуми) представляват единствен по рода си модел (въпросите се обсъждат 
и дискутират без никакви ограничения), който е близък и изключително подходящ за 
нова сфера на развитие, каквато е интернет. Парламентът силно подкрепя 
продължаването на този модел за в бъдеще.
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Следват някои области, в които са необходими подобрения:
– участие на развиващите се страни и по-специално, финансиране за тяхното участие,
– гласност в медиите,
– вътрешно управление на годишните срещи на IGF (намаляване на броя на срещите, 

които се провеждат едновременно, създаване на стабилна платформа за улесняване на 
глобалното участие и по-голямо многоезичие).

– координиране с национални и регионални форуми, които вече представляват 
„семейство“ за обсъждания относно управлението на интернет.

– парламентарното сътрудничество между ЕП и националните парламенти следва да се 
задълбочи.

Що се отнася до срещата във Вилнюс в края на 2010 г., Парламентът следва да 
подкрепи работата на Комисията и испанското и белгийското председателство.

6. Като се има предвид, че през идните години проблемите, свързани с интернет 
навсякъде по света, ще продължат, е важно институциите на ЕС да продължат да 
работят — както го правят в момента на много фронтове — върху всичко, което засяга 
европейските ценности и основните права, за да гарантират приемането им в 
глобалното управление на интернет. Следователно трябва да продължи напредъкът в 
следните области:
– гарантиране на всеобщ и недискриминационен достъп до интернет,
– защитаване на европейската позиция за неутралност на интернет,
– аспекти, свързани със сигурността, като заплахи или нападения,
– защита на правото на гражданите на личен живот и решаване на въпроси относно 

това кой има юрисдикция и кое право е приложимо при вземане на съдебни решения 
по разглеждани дела (като се има предвид, че разпоредбите на регламента „Рим ІІ“
ясно изключват извъндоговорните стълкновения, свързани с правото на личен живот),

– защита на правото на интелектуална собственост и гарантиране на достъпа до 
културата на потребителите,
– гарантиране на свободната конкуренция,
– борба срещу престъпността и по-специално защита на правата на непълнолетните.

По този въпрос следва да подкрепим инициативата на испанското председателство за 
съставяне на Европейска харта на правата на интернет потребителите, както и 
предложението за признаване на пета основна свобода на ЕС, а именно на достъп до 
интернет.

7. Като насочваме вниманието си към собствената организация на ЕС и вътрешното му 
функциониране, институциите на ЕС следва да постигнат напредък в координирането 
на отношенията си с ICANN, тъй като те не винаги са рационални. Необходимо е да се 
направи усилие за изясняване на ролята на Съвета и на Комисията и, разбира се, за 
ролята, която да бъде отредена на Парламента. Същото се отнася и за създаването на 
отношения между институциите на ЕС и държавите-членки както в GAC, така и в 
Групата на високо равнище на ЕС за управление на интернет.

8. Накрая, следва да се отбележи, че управлението на интернет представлява още една 
възможност ЕС да бъде представен на международната сцена, защитавайки с единен 
глас своята гледна точка и своите ценности.
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