
DT\803681DA.doc PE438.468v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

15.2.2010

ARBEJDSDOKUMENT
om forvaltning af Internettet - de næste skridt

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Francisco Sosa Wagner



PE438.468v01-00 2/5 DT\803681DA.doc

DA

FORVALTNING AF INTERNETTET

Kommissionens holdning i meddelelsen af juni 2009 kan opsummeres på følgende måde:
a) en klar støtte til den "private sektors ledende rolle",
b) en bekymring over den manglende repræsentative struktur i ICANN,
c) en klar betænkelighed over det internationale samfunds, herunder EU's, manglende 

kontrol af ICANN's funktion.

Kommissionen foreslår dels en intern ICANN-reform, som fører til fuld ansvarlighed og 
åbenhed, dels at erstatte de nuværende ordninger for unilateralt tilsyn med ICANN med 
alternative mekanismer, som sikrer, at ICANN er underlagt en multilateral ansvarlighed.

Det skal ligeledes kortfattet nævnes, at Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) er en non profit-organisation, der er underlagt Californiens lovgivning, 
hvilket kan skabe juridiske problemer. I denne sammenhæng figurerer ICANN som et 
"netværk af internationale net, der ikke tilhører en bestemt nation, individ eller organisation", 
og som derfor er underlagt globale interesser uden hensyntagen til regeringernes grænser.

En sådan enestående figur, som har til hensigt at forvalte en ny og kompleks verden, vil 
uundgåeligt skabe uoverensstemmelser mellem de berørte parter, som i dette tilfælde skal 
forvaltes af hele det globale samfund. Holdninger til ICANN og organisationens rolle - der er 
noget for enhver smag, nemlig både forkæmpere og kritikere, hvor sidstnævnte fastholder, at 
organisationens funktion bør overgå til en international organisation, som skal oprettes ad hoc 
inden for rammerne af FN. Et synspunkt går bl.a. på, om systemet med domænenavne skal 
betragtes som et fælles gode, dvs. et koncept, som er velkendt inden for international ret, en 
ressource, der ikke er underlagt national suverænitet, og som anvendes af det internationale 
samfund, der har en særlig interesse deri.

På verdenstopmødet om informationssamfundet (WSIS), som blev afviklet i Genève og 
Tunesien mellem 2003 og 2005, understregedes behovet for en international organisation, der 
er mere neutral end ICANN, og som skal forvalte domænenavne og bidrage til en fuldstændig 
privatisering af ICANN. På verdenstopmødet blev det besluttet at oprette en arbejdsgruppe 
om forvaltning af internettet (Working Group on Internet Governance), hvis endelige rapport 
resulterede i fire forslag, som understregede, at det ikke er en hensigtsmæssig løsning at 
overlade forvaltningen af internettet til én enkelt nation. Det er endnu ikke lykkedes de 
forskellige nationer at nå frem til en aftale, som kan erstatte de nuværende ordninger. Der blev 
derfor i forbindelse med topmødet oprettet et forum kaldet Internet Governance Forum, som 
har ført til en række drøftelser og debatter. På det seneste møde afholdt i den egyptiske by 
Sharm el-Sheikh blev det konkluderet, at der er behov for at forlænge forummets mandat, og 
ligesom ved de tidligere møder understregede deltagerne behovet for at finde en løsning på 
USA's dominans, hvad angår forvaltningen af ICANN.

Det internationale samfunds nuværende holdning til ICANN er, at det vil være klogt at bevare 
den amerikanske organisation, og denne holdning deles ligeledes af Kommissionen. Dette 
skal især ses i lyset af, at organisationen de seneste år har opfyldt sin rolle på effektiv og 
tilfredsstillende vis.



DT\803681DA.doc 3/5 PE438.468v01-00

DA

Det er åbenlyst, at der inden for ICANN er behov for relevante reformer og ændringer. Hvis 
vi fastholder, at internettet er et område for frihed, innovation, fleksibilitet og tilpasning, kan 
vi ikke samtidig acceptere, at den organisatoriske struktur, ICANN, er fast og uforanderlig.
Hvis internettets verden er dynamisk, skal ICANN ligeledes være kendetegnet ved denne 
dynamik.

For at ICANN fortsat kan styre forvaltningen af internettet, er der især behov for en 
omfattende reform på linje med de forslag, som de europæiske institutioner har givet udtryk 
for gennem flere år, og som dermed kan sikre beslutningstagning og indflydelse i det 
internationale samfunds strukturer. Det bliver dermed muligt at opnå internationalt 
samarbejde og legitimitet på et verdensomspændende forvaltningsområde, som er særdeles 
relevant for hele menneskeheden.

Der findes en række udfordringer i forbindelse med forvaltningen af internettet, og hvis det 
nuværende system ikke udvikles, er der en risiko for, at det globale net vil blive fragmenteret 
og dermed skabe nationale net, hvilket allerede er set i Kina eller Iran.

II

På vegne af Europa-Parlamentet ønsker ordføreren at fremhæve følgende aspekter:

1. Internettet er et fælles gode på verdensplan, hvis forvaltning og kontrol udelukkende 
udøves af én enkelt regering, hvilket skaber mange og begrundede kritikpunkter.

2. EU bør udvikle en strategi, der afspejler en konsensusorienteret vision med henblik på de 
grundlæggende aspekter ved forvaltningen af internettet, og som klart defineres i 
internationale fora og i de bilaterale aftaler med USA.

3. Parlamentet bør støtte Kommissionens positive holdning til den nuværende 
forvaltningsmodel baseret på den private sektors ledende rolle. Denne støtte bør være betinget 
af, at der findes en løsning på kritikpunkterne vedrørende visse aspekter ved ICANN's 
funktion og sammensætning.

4. ICANN:

a) Kontrol og ansvarlighed: Vedtagelsen af aftalen "Affirmation of Commitments" i 
november 2009 mellem ICANN og den amerikanske regering er et skridt i retning af 
internationalisering og anerkendelse af internettet i offentlighedens interesse, hvilket udgør to 
vigtige principper for EU. Denne nye aftale indfører en kontrolmekanisme 
(evalueringspaneler) på væsentlige områder inden for forvaltning af nettet såsom åbenhed og 
ansvarlighed, nettets stabilitet og sikkerhed, konkurrence og forbrugerbeskyttelse. Selv om 
aftalen er ambitiøs og lovende, mangler der stadig bevis for aftalens gennemførelse. De 
europæiske institutioner bør deltage aktivt i udøvelsen og udviklingen af den nye kontrakt, 
således at sammensætningen af "evalueringspaneler" respekterer den geografiske 
mangfoldighed og medlemmernes uafhængighed, så interessekonflikter dermed undgås. Dette 
aspekt er afgørende for at sikre det nye organs legitimitet, uafhængighed og objektivitet over 
for det internationale samfund. Der bør ligeledes findes en løsning på den europæiske 
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deltagelse i panelerne, således at Kommissionen er enerepræsentant. ICANN's 
mellemstatslige rådgivningsudvalg (GAC) bør ligeledes sikres en passende repræsentation i 
panelerne. Hvad angår henstillingerne fra panelerne bør disse følges af ICANN, og såfremt 
ICANN ser bort fra disse, skal beslutningen begrundes. Der er i den forbindelse behov for en 
mekanisme, som passende kunne være den internationale voldgift.

b) Hvad angår den demokratiske deltagelse i ICANN's aktiviteter bør det sikres, at alle 
interessenter vedrørende internettet er repræsenteret (regeringer, foreninger, virksomheder, 
brugere). ICANN's mellemstatslige rådgivningsudvalg (GAC) spiller en vigtig rolle i den 
forbindelse, idet regeringerne gennem dette organ kan kontrollere vedtagelsen af ICANN's 
interne bestemmelser. Det bør derfor fastlægges, hvem der skal forvalte dette yderst 
kontroversielle udvalg, eftersom deltagelsen af ikkedemokratiske lande med værdier, der i høj 
grad adskiller sig fra de europæiske, kan udgøre en risiko for beskyttelsen af EU's acquis. Der 
bør ligeledes tages stilling til beslutningstagningsproceduren inden for GAC, udvalgets 
rådgivende karakter med henblik på henstillinger samt mekanismer til konfliktløsning i 
tilfælde af uoverensstemmelser mellem GAC og bestyrelsen.

Endelig er det vigtigt fortsat at sikre den nationale mangfoldighed blandt de ledende 
medlemmer af ICANN.

c) Finansiering udgør et andet aspekt, og i dag stammer størstedelen af midlerne fra USA. 
Dertil skal nævnes afgifter for registrering af domænenavne og topdomæne (gTLD). Disse 
finansieringskilder bør åbnes yderligere for dermed at sprede dem og hindre en uønsket 
dominerende position.

5. Forummet for forvaltning af internettet har vist sig at være en succes. Forummets åbne 
struktur, fleksibilitet, de berørte sektorers store deltagelse og udviklingen af en "familiær" 
forvaltning (Eurodig, nationale fora, regionale fora) udgør en enestående og relevant model 
(hvor drøftelser og debatter foregår uhindret), og denne model er hensigtsmæssig på et nyt 
område såsom internettet. Europa-Parlamentet støtter fortsættelsen deraf.

Visse aspekter kan imidlertid forbedres og følgende kan bl.a. nævnes:
- udviklingslandenes deltagelse og navnlig finansieringen af denne deltagelse,
- mediernes synlighed,
- den interne udvikling af de årlige møder i FGI (færre sideløbende møder, fastlæggelse af 

en stabil platform, der kan fremme den globale deltagelse og styrke flersprogethed),
- koordinering af nationale og regionale fora, der indgår i de "familiære" drøftelser om 

forvaltningen af internettet,
- styrkelse af det parlamentariske samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale 

parlamenter.

Med henblik på topmødet der skal afholdes i Vilnius i slutningen af 2010, støtter Europa-
Parlamentet den indsats, som ydes af Kommissionen og det spanske og belgiske EU-
formandskab.

6. I betragtning af at de problemer, som internettet står over for i dag, vil fortsætte de 
kommende år, er det vigtigt, at de europæiske institutioner fortsætter sine bestræbelser som 
hidtil på de områder, som berører de europæiske værdier, og sikrer, at de grundlæggende 
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rettigheder danner grundlag for forvaltningen af Internettet på verdensplan. Følgende områder 
bør videreudvikles i den henseende:
- Sikring af lige og ikkediskriminerende adgang til nettet,
- beskyttelse af den europæiske vision om nettets neutralitet,
- styrkelse af aspekter vedrørende sikkerhed mod trusler og angreb,
- beskyttelse af borgernes private rettigheder og løsning af spørgsmål vedrørende den 

kompetente jurisdiktion og gældende lovgivning for dermed at kunne vurdere en given 
sag (eftersom Romkonventionen (Rom II) klart udelukker konflikter uden for kontrakt 
med henblik på private rettigheder),

- beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder og garanti af brugernes adgang til 
kultur,

- sikring af fri konkurrence,
- bekæmpelse af kriminalitet, navnlig beskyttelse af børns rettigheder.

Der bør i den forbindelse udvises støtte til det spanske EU-formandskabs initiativ om et 
europæisk charter for internetbrugernes rettigheder samt ønske om at anerkende adgangen til 
internettet som "EU's femte grundlæggende frihed".

7. Hvad angår EU's organisation og interne funktion, er det væsentligt at fremme 
koordineringen mellem de europæiske institutioner og deres forhold til ICANN, som ikke 
altid fungerer efter hensigten. Der skal i den forbindelse ydes en indsats for at fastlægge 
Rådets og Kommissionens rolle og ikke mindst Europa-Parlamentets deltagelse. Det samme 
gør sig gældende med henblik på forbindelsen mellem de europæiske institutioner og 
medlemsstaterne, hvad angår GAC, EU på internt plan og Gruppen på Højt Plan om 
forvaltning af internettet.

8. Endelig skal det understreges, at forvaltningen af internettet er en anden mulighed, 
hvormed EU kan synliggøre og forsvare sin vision og sine værdier og dermed tale med én 
stemme på den internationale scene.


