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Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Εάν θέλουμε να συνοψίσουμε η θέση της Επιτροπής όπως προκύπτει από την ανακοίνωσή 
της του Ιουνίου του 2009, μπορούμε να πούμε ότι περιέχει:
α) ένα σαφές στοίχημα για αυτό που ονομάζει χαρακτηριστικά «ηγετικό ρόλο στον ιδιωτικό 
τομέα»·
β) προβληματισμό σχετικά με την ελάχιστα αντιπροσωπευτική δομή της ICANN·
γ) σαφή ανησυχία σχετικά με τον ελάχιστο έλεγχο που ασκεί η διεθνής κοινότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, στη λειτουργία της ICANN.

Η Επιτροπή προτείνει αφενός μια εσωτερική μεταρρύθμιση της ICANN προς την κατεύθυνση
της «πλήρους λογοδοσίας και διαφάνειας» και αφετέρου την αντικατάσταση «των ισχυουσών 
ρυθμίσεων μονομερούς εποπτείας σε σχέση με την ICANN από εναλλακτικό μηχανισμό που 
να εξασφαλίζει ότι η ICANN θα υπόκειται σε πολυμερή λογοδοσία».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πολύ συνοπτικά ότι η «Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers» (ICANN) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υπαγόμενη στο δίκαιο της 
Καλιφόρνιας, πράγμα που δημιουργεί συνεχώς νομικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Ίντερνετ διαμορφώνεται ως ένα «διεθνές δίκτυο δικτύων, το οποίο δεν ανήκει σε καμία 
συγκεκριμένη χώρα, ιδιώτη ή εταιρεία» και, για τον λόγο αυτόν, δεσμεύεται να μεριμνά για 
παγκόσμια συμφέροντα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα σύνορα μεταξύ των κυβερνήσεων.

Μια τόσο ιδιαίτερη οντότητα αφιερωμένη στη διαχείριση ενός νέου και πολύπλοκου κόσμου 
προκαλεί αναπόφευκτα αντιπαραθέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών της, τα οποία, στην 
προκειμένη περίπτωση, είναι διασκορπισμένα σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα. Έχουν 
διατυπωθεί κάθε είδους απόψεις σχετικά με την ICANN και τον ρόλο της: υπερασπιστικές 
και επικριτικές. Στις τελευταίες συγκαταλέγονται οι απόψεις εκείνων που υποστηρίζουν ότι οι 
λειτουργίες της θα έπρεπε να μεταφερθούν σε έναν διεθνή οργανισμό, ο οποίος είτε θα 
συσταθεί ad hoc είτε θα λειτουργεί στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άποψη η 
οποία έχει σθεναρά ερείσματα, κυρίως εάν θεωρήσουμε το «σύστημα ονομάτων χώρου» ένα
«κοινό αγαθό», έννοια ευρέως γνωστή στο διεθνές δίκαιο: ένας πόρος ο οποίος δεν υπόκειται
στην εθνική κυριαρχία και ο οποίος χρησιμοποιείται από τη διεθνή κοινότητα, καθότι
διαθέτει εξαιρετικό συμφέρον επ’ αυτού.

Στις συνόδους κορυφής στη Γενεύη και στην Τύνιδα της «Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (WSIS, 2003 και 2005), υπογραμμίσθηκε η 
αναγκαιότητα αναζήτησης ενός διεθνούς οργανισμού πιο ουδέτερου από την ICANN για τη 
διαχείριση των χώρων και εξετάσθηκε επίσης το ενδεχόμενο πλήρους ιδιωτικοποίησης της
ICANN. Στο πλαίσιο της WSIS, αποφασίσθηκε η σύσταση μιας ομάδας εργασίας (ομάδα 
εργασίας για τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ), στην τελική έκθεση της οποίας, πέραν του ότι 
παρουσιάζονται τέσσερις προτάσεις, τονίζεται ο προβληματισμός ότι μια θέση εξουσίας στον 
κυβερνοχώρο η οποία απονέμεται σε ένα μόνο κράτος δεν συνιστά κατάλληλη λύση. Εκτός
από τις δηλώσεις αυτές, δεν επιτεύχθηκε ομόφωνη συμφωνία των κρατών για την 
αντικατάσταση της υφιστάμενης λύσης. Προκειμένου να συνεχισθεί ο προβληματισμός, 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της WSIS, το «φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ», το 
οποίο αποδείχθηκε εκπληκτικό κέντρο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων. Στην τελευταία 
συνεδρίασή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στον πόλη Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου, το 
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φόρουμ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εντολή του πρέπει να παραταθεί και τόνισε, όπως 
έκανε και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, την αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης στην παρούσα 
αμερικανική πρωτοκαθεδρία στη διαχείριση της ICANN.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες θέσεις σχετικά με 
την ICANN στη διεθνή κοινότητα, είναι συνετό να διατηρηθεί αυτός ο αμερικανικός 
οργανισμός –όπως προτείνει η Επιτροπή– κυρίως εάν ληφθεί υπόψη ότι σε όλο το διάστημα 
της ύπαρξής του επιτέλεσε τις λειτουργίες του με αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο. 

Ωστόσο, είναι προφανές ότι η ICANN χρειάζεται ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και 
διορθώσεις. Και τούτο επειδή εάν υποστηρίζουμε ότι ο κυβερνοχώρος είναι ένας χώρος 
ελευθερίας, καινοτομίας, ευελιξίας και ικανότητας προσαρμογής, δεν μπορούμε ταυτόχρονα 
να ισχυριζόμαστε ότι η κεντρική οργανωτική δομή του, η ICANN, είναι ανελαστική και 
αμετακίνητη. Εάν ο κόσμος του Ίντερνετ είναι δυναμικός, αυτός ο δυναμισμός πρέπει να 
εφαρμόζεται και στην ICANN.

Για τον λόγο αυτόν, προκειμένου να συνεχίσει να καθοδηγεί τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ, 
η ICANN χρειάζεται έντονη μεταρρύθμιση η οποία, σύμφωνα με τα όσα προτείνονται εδώ 
και χρόνια από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα εγγυάται την αποφασιστική παρουσία και 
την επιρροή ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας στις δομές της. Έτσι, θα επιτευχθεί η 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και της νομιμότητας σε μια πτυχή της διακυβέρνησης του 
κόσμου η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανθρωπότητα στο σύνολό της.

Επειδή οι προκλήσεις της διακυβέρνησης του Ίντερνετ είναι πολλές, συμπεριλαμβανομένου 
του κινδύνου κατακερματισμού του παγκόσμιου δικτύου –με τη δημιουργία εθνικών δικτύων, 
κίνδυνος που ήδη διαφαίνεται στην Κίνα ή στο Ιράν–, εάν το υφιστάμενο σύστημα 
διαχείρισης δεν εξελιχθεί.

II

Υπό την έννοια αυτή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο εισηγητής προτείνει να δοθεί 
έμφαση στις ακόλουθες πτυχές:

1. Το Ίντερνετ είναι ένα «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό», του οποίου η μονομερής διαχείριση 
και ο μονομερής έλεγχος, ασκούμενοι από μία και μόνη κυβέρνηση, προκαλούν πολλές και 
εύλογες επικρίσεις.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια στρατηγική η οποία θα απηχεί μια 
συναινετική θεώρηση των θεμελιωδών πτυχών της διακυβέρνησης του Ίντερνετ και θα 
μπορεί να υποστηριχθεί με σθένος στα διεθνή φόρουμ και στη διμερή σχέση της με τις ΗΠΑ.

3. Υποστήριξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς τάσσεται υπέρ του υφιστάμενου
μοντέλου διαχείρισης, το οποίο βασίζεται στον ηγετικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Η στήριξη 
αυτή πρέπει να εξαρτηθεί από τη διόρθωση των επικρίσεων που αφορούν ορισμένες πτυχές 
της λειτουργίας και της σύνθεσης της ICANN.

4. Σε σχέση με την ICANN:
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α) έλεγχος και λογοδοσία: η υιοθέτηση τον Νοέμβριο του 2009 της «Επιβεβαίωσης 
δεσμεύσεων» (Affirmation of Commitments) μεταξύ της ICANN και της κυβέρνησης των 
Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για τη διεθνοποίηση και την 
αναγνώριση του «δημόσιου συμφέροντος» του Ίντερνετ – δύο θεμελιώδεις αρχές για την ΕΕ.
Η νέα αυτή συμφωνία θεσπίζει έναν μηχανισμό ελέγχου (τις επιτροπές ελέγχου - review 
panels) σε θεμελιώδεις τομείς της διαχείρισης του δικτύου όπως η διαφάνεια και η 
λογοδοσία, η σταθερότητα και η ασφάλεια του δικτύου, ο ανταγωνισμός και η προστασία των 
καταναλωτών. Παρότι η εν λόγω συμφωνία είναι φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη, απομένει 
να εξακριβωθεί με ποιον τρόπο θα υλοποιηθεί. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 
συμμετάσχουν ενεργά στην εκτέλεση και στην ανάπτυξη της νέας σύμβασης, μεριμνώντας 
ώστε η σύνθεση των «επιτροπών ελέγχου» να σέβεται τη γεωγραφική ποικιλομορφία και την 
ανεξαρτησία των μελών, αποφεύγοντας κάθε είδους συγκρούσεις συμφερόντων. Η πτυχή 
αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η 
ανεξαρτησία και η αμεροληψία του εν λόγω νέου οργάνου απέναντι στη διεθνή κοινότητα.
Πρέπει επίσης να επιλυθεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής στην επιτροπή ελέγχου, 
υποστηρίζοντας την ενιαία εκπροσώπηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, θα πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα για επαρκή εκπροσώπηση της συμβουλευτικής επιτροπής των 
κυβερνήσεων (GAC) στις εν λόγω επιτροπές. Όσον αφορά τις συστάσεις που θα διατυπώσει 
η επιτροπή ελέγχου, αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται από το διοικητικό συμβούλιο της 
ICANN, και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογείται η μη εφαρμογή τους. Για τις 
περιπτώσεις αυτές, πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός προσφυγής που θα μπορούσε 
κάλλιστα να είναι η διεθνής διαιτησία.

β) Όσον αφορά τη δημοκρατική συμμετοχή στις δραστηριότητες της ICANN, πρέπει 
να διασφαλισθεί η αντιπροσωπευτικότητα όλων των υφιστάμενων συμφερόντων στον κόσμο 
του Ίντερνετ (κυβερνήσεις, οργανισμοί, επιχειρήσεις, χρήστες κ.λπ.). Ως προς αυτό, ιδιαίτερη 
σημασία αποκτά η συμβουλευτική επιτροπή των κυβερνήσεων, καθώς πρόκειται για το μέσο 
με το οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να «ελέγχουν» τη θέσπιση των εσωτερικών κανόνων της 
ICANN. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να αποφασισθεί ποιοι θα συμμετέχουν στην εν λόγω 
επιτροπή, ζήτημα το οποίο προκαλεί μεγάλη αντιπαράθεση, καθώς η συμμετοχή κρατών μη 
δημοκρατικών και με αξίες που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τις ευρωπαϊκές μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την προστασία του «κοινοτικού κεκτημένου». Ομοίως, πρέπει να 
αναπτυχθεί προβληματισμός σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην GAC, τον 
αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα των συστάσεών της, και τους μηχανισμούς 
επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της GAC και του διοικητικού 
συμβουλίου.

Τέλος, πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί η ποικιλομορφία των 
ανώτερων στελεχών του προσωπικού της ICANN ως προς την ιθαγένεια.

γ) Μια άλλη πτυχή είναι η χρηματοδότηση, καθώς σήμερα η πλειονότητα των πόρων 
προέρχεται από τις εισφορές των ΗΠΑ, στις οποίες πρέπει να προστεθούν τα τέλη που 
καταβάλλονται από τα μητρώα ονομάτων χώρου και τα μητρώα gTLD. Θα ήταν σκόπιμο να 
διευρυνθούν αυτές οι πηγές χρηματοδότησης, ώστε να διαφοροποιηθούν και να αποφευχθούν 
έτσι ανεπιθύμητες δεσπόζουσες θέσεις.

5. Το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ (FGI) αποδείχθηκε επιτυχία. Ο ανοικτός 
χαρακτήρας, η ευελιξία του, η ευρεία συμμετοχή των διάφορων ενδιαφερόμενων
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παραγόντων, η ανάπτυξη της «οικογένειας» της διακυβέρνησης (Eurodig, εθνικά φόρουμ,
περιφερειακά φόρουμ) συνιστούν ένα μοναδικό πρότυπο(όπου συζητήσεις και διάλογος
διεξάγονται χωρίς περιορισμούς) και κατάλληλο συνάμα, απολύτως ενδεδειγμένο για έναν 
νέο τομέα όπως είναι το Ίντερνετ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει θερμά τη 
συνέχισή του.

Ορισμένες πτυχές χρήζουν βελτίωσης και μεταξύ αυτών αναφέρουμε τις ακόλουθες:
- συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών και συγκεκριμένα χρηματοδότηση της εν λόγω 
συμμετοχής·
- προβολή στα μέσα επικοινωνίας·
- εσωτερική ανάπτυξη των ετήσιων συνεδριάσεων του FGI (μείωση των ταυτόχρονων 
συνεδριάσεων, θέσπιση σταθερής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της παγκόσμιας 
συμμετοχής και ενίσχυση της πολυγλωσσίας)·
- συντονισμός με τα εθνικά και περιφερειακά φόρουμ που αποτελούν ήδη μια «οικογένεια» 
συζητήσεων σχετικά με τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ·
- εμβάθυνση της κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΚ και των εθνικών 
κοινοβουλίων.

Όσον αφορά τη συνεδρίαση στο Βίλνιους στα τέλη του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
πρέπει να υποστηρίξει το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ισπανικής και της βελγικής 
Προεδρίας.

6. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα του Ίντερνετ στον κόσμο θα παραμείνουν 
ιδιαίτερα έντονα τα επόμενα έτη, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα τις προσπάθειές τους –όπως πράττουν σε διάφορα μέτωπα– σχετικά με όλα τα θέματα 
που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την κληρονομιά θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να 
γίνουν δεκτά στην παγκόσμια διαχείριση του Διαδικτύου.. Από την άποψη αυτή, πρέπει να 
συνεχισθεί η προώθηση των ακόλουθων θεμάτων συγκεκριμένα: 
- διασφάλιση της ευρείας και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Διαδίκτυο·
- προάσπιση του ευρωπαϊκού οράματος ουδετερότητας του Διαδικτύου·
- πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια κατά απειλών ή επιθέσεων·
- προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας των πολιτών και επίλυση των ζητημάτων που 
σχετίζονται με την αρμόδια δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο για διαμεσολάβηση εκεί 
όπου παρουσιάζεται η διαφορά (λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σύμβαση «Ρώμη II» 
αποκλείει ρητά τις εξωσυμβατικές διαφορές που σχετίζονται με το δικαίωμα της 
ιδιωτικότητας)·
- προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εγγυήσεις πρόσβασης στον 
πολιτισμό των χρηστών·
- διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού·
- καταπολέμηση της εγκληματικότητας και ιδίως προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων.

Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να υποστηριχθεί η πρωτοβουλία της ισπανικής Προεδρίας για 
την κατάρτιση ενός «Ευρωπαϊκού Χάρτη των Δικαιωμάτων των Χρηστών του Ίντερνετ»,
καθώς και η πρόταση για την αναγνώριση της «πέμπτης θεμελιώδους ελευθερίας της ΕΕ»,
δηλαδή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

7. Επίσης, από την άποψη της οργάνωσης και της εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕ, θα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα συντονισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις σχέσεις 
τους με την ICANN οι οποίες δεν ανταποκρίνονται πάντοτε σε ορθολογικά κριτήρια. Στο 
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πλαίσιο αυτό, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αποσαφήνιση του ρόλου του 
Συμβουλίου, της Επιτροπής και, φυσικά, του ρόλου συμμετοχής που πρέπει να ανατεθεί στο 
Κοινοβούλιο. Το ίδιο ισχύει για τις σχέσεις που πρέπει να θεσπισθούν μεταξύ των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών τόσο στο πλαίσιο της GAC όσο και, 
σε εσωτερικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου για 
τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ.

8. Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι η διακυβέρνηση του Ίντερνετ είναι μια ακόμη ευκαιρία να 
είναι παρούσα η ΕΕ και να προασπισθεί το όραμα και τις αξίες της, με μία φωνή, στη διεθνή 
σκηνή.


