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INTERNETI HALDAMINE

Kui teha kokkuvõte komisjoni 2009. aasta juuni teatises esitatud seisukohast, tuleks öelda, et 
selles 
a) tehakse selge panus sellele, mida väljendusrikkalt nimetatakse „erasektori 
juhtpositsiooniks”; 
b) on valdav mõte, et Interneti-nimede ja -numbrite määramise korporatsiooni (ICANN) 
struktuur ei ole piisavalt esinduslik; 
c) väljendatakse selget muret vähese kontrolli pärast, mis on rahvusvahelisel üldsusel, 
sealhulgas ELil ICANNi tegevuse üle. 

Komisjon teeb ettepaneku viia ühelt poolt läbi „täieliku vastutavuse ja [arvepidamise] 
läbipaistvuseni viiv” sisemine ICANNi reform; teiselt poolt asendada „praegune ICANNi ja 
IANA ühepoolse järelevalve kord […] mõne muu mehhanismiga, et tagada ICANNi 
mitmepoolne vastutus”. 

Ei ole ülearune meenutada väga kokkuvõtlikult, et Interneti-nimede ja -numbrite määramise 
korporatsioon (ICANN) on California õiguse alusel asutatud mittetulunduslik korporatsioon, 
mis tekitab üha õiguslikke probleeme. Selles kontekstis käsitatakse internetti „rahvusvahelise 
võrkude võrguna, mis ei kuulu ühelegi konkreetsele riigile, isikule ega korporatsioonile” ja 
mis teenib seetõttu üldisi huve, arvestamata valitsustevahelisi piire. 

Nii ainulaadne üksus, kes haldab uut ja keerukat maailma, tekitab paratamatult poleemikat 
asjaosaliste vahel, kes sel juhul asuvad kõigis ühiskondades globaalselt. Arvamused ICANNi 
ja tema rolli kohta on väga erinevad: on pooldajaid ja mahategijaid; viimaste hulgas on need, 
kes väidavad, et tema funktsioonid tuleks üle anda rahvusvahelisele organisatsioonile, mis 
luuakse ad hoc või ÜRO raames. Selline tees on kindlalt põhjendatud, eriti kui lähtuda 
seisukohast, et domeeninimede süsteemi vaadeldakse üldkasutatava hüvena, mis on 
rahvusvahelises õiguses täiesti tuntud mõiste: ressurss, mis ei ole riikliku suveräänsuse 
alluvuses ja mida kasutab rahvusvaheline üldsus, kellel on selle süsteemi vastu erakordselt 
suur huvi. 

Infoühiskonna maailma tippkohtumistel Genfis ja Tunisis (WSIS 2003 ja 2005) rõhutati 
vajadust otsida domeenide haldamiseks ICANNist erapooletum rahvusvaheline organisatsioon 
ja käsitleti ka ICANNi täieliku erastamise võimalust. Infoühiskonna maailma tippkohtumise 
kontekstis otsustati asutada interneti haldamise töörühm, mille lõpparuandes, kus esitati neli 
ettepanekut, rõhutati seisukohta, et küberruumis võimupositsiooni andmine ainult ühele riigile 
ei ole õige lahendus. Nendest avaldustest kaugemale ei jõutud, ei saavutatud konsensuslikku 
kokkulepet riikide vahel praeguse süsteemi asendamiseks. Arutelu jätkamiseks loodi 
infoühiskonna maailma tippkohtumise raames interneti haldamise foorum, mis on osutunud 
suurepäraseks arutelu- ja debatikeskuseks. Selle viimasel koosolekul, mis toimus Egiptuse 
linnas Sharm ash-Shaykhis, jõuti järeldusele, et foorumi mandaati on vaja pikendada, ja 
rõhutati, nagu varasematelgi koosolekutel, vajadust leida lahendus praegusele Ameerika 
Ühendriikide valitsevale seisundile ICANNi haldamises. 

Kõigest sellest järeldub, et arvestades rahvusvahelise üldsuse praeguseid seisukohti ICANNi 
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suhtes, oleks mõistlik säilitada see Ameerika Ühendriikide organisatsioon – nagu pakub välja 
komisjon – eriti kui arvestada, et see on kogu eksisteerimise vältel täitnud oma ülesandeid 
tõhusalt ja rahuldavalt. 

On siiski ilmne, et ICANN vajab olulisi reforme ja korrektuure. Sest juhul, kui väidame, et 
küberruum on vabaduse, uuenduste, paindlikkuse ja kohanemisvõime keskkond, ei saa me 
samal ajal väita, et selle keskne korraldusüksus – ICANN – on jäik ja kõigutamatu. Kui 
internetimaailm on dünaamiline, siis sama dünaamilisus peab kehtima ka ICANNi suhtes. 

Kõige selle tõttu vajab ICANN selleks, et jätkata interneti haldamise juhtimist, tugevaid 
muutusi, mis tagaksid kooskõlas Euroopa institutsioonide juba aastaid tehtud ettepanekutega 
kogu rahvusvahelise üldsuse hääleõiguse ICANNi otsustes ja mõju tema struktuurides. Nii 
õnnestuks tugevdada rahvusvahelist koostööd ja legitiimsust ühes interneti haldamise 
aspektis, mis on eriti tähtis kogu inimkonna jaoks. 

Sest interneti haldamise probleeme on palju ja nende hulgas on globaalse võrgu killustumise 
oht seoses riiklike võrkude loomisega, oht, mida juba paistavad kujutavat endast Hiina või 
Iraan – kui praegune haldamissüsteem ei arene edasi.

II

Sellega seoses teeb raportöör ettepaneku rõhutada Euroopa Parlamendi seisukohast lähtudes 
järgmisi aspekte: 

1. Internet on „ülemaailmne ühisvara”, mille haldamine ja ühepoolne kontroll ainult ühe 
valitsuse poolt pälvib palju ja põhjendatud kriitikat.

2. Euroopa Liit peab välja arendama strateegia, mis kajastaks konsensuslikku visiooni 
interneti haldamise põhiaspektidest ja mida saaks kindlalt kaitsta rahvusvahelistes foorumites 
ja ELi kahepoolsetes suhetes USAga. 

3. Toetada Euroopa Komisjoni pooldavat seisukohta praeguse haldamismudeli suhtes, mis 
põhineb erasektori juhtpositsioonil. Selle toetuse tingimuseks peab olema, et parandatakse 
teatavad kriitikat väärivad ICANNi toimimise ja koosseisu aspektid. 

4. Seoses ICANNiga: 

a) kontroll ja vastutus: ICANNi ja USA valitsuse vahel 2009. aasta novembris 
sõlmitud kohustuste võtmise leping on samm edasi interneti „üldsuse huvi” rahvusvaheliseks 
muutmisel ja tunnustamisel – kaks aluspõhimõtet Euroopa Liidu jaoks. Selle uue lepinguga 
kehtestatakse kontrollmehhanism võrgu haldamise sellistes põhivaldkondades nagu 
läbipaistvus ja vastutus, võrgu stabiilsus ja turvalisus, konkurents ja tarbijakaitse. Kuigi see 
leping on ambitsioonikas ja paljutõotav, saab siiski alles näha, kuidas seda lepingut täidetakse. 
Euroopa institutsioonid peavad uue lepingu täitmises ja rakendamises aktiivselt osalema, 
jälgides, et revisjonikomisjonide koosseis vastaks geograafilise mitmekesisuse ja liikmete 
sõltumatuse nõudele, et selles välditaks igasuguseid huvide konflikte. See aspekt on tähtis 
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rahvusvahelise üldsuse ees selle uue organi legitiimsuse, sõltumatuse ja objektiivsuse 
tagamiseks. Samuti tuleb otsustada Euroopa Liidu osalemine revisjonikomisjonis, otsustades 
ühe ainsa Euroopa Komisjoni esinduse kasuks. Jälgida tuleks ka seda, et valitsuste 
nõuandekomitee oleks nendes komisjonides piisavalt esindatud. Selle revisjonikomisjoni 
soovitusi peab ICANNi juhatus rakendama ja juhul, kui ta seda ei tee, peab ta soovituste 
rakendamata jätmist põhjendama. Nendeks juhtudeks on vaja ette näha edasikaebamise 
mehhanism, milleks võib väga hästi olla rahvusvaheline vahekohus. 

b) Demokraatlikuks osalemiseks ICANNi tegevuses tuleb tagada kõigi 
internetimaailmas osalejate (valitsused, ühingud, ettevõtted, kasutajad jne) huvide esindatus. 
Selleks on erilise tähtsusega valitsuste nõuandekomitee, sest selle kaudu saavad valitsused 
kontrollida ICANNi sise-eeskirjade vastuvõtmist. Selleks tuleb otsustada, keda kutsutakse 
selle komitee koosseisu, mis on põhjustanud poleemikat, sest mittedemokraatlike riikide ja 
Euroopa väärtustest oluliselt erinevate väärtustega riikide osalemine võib kujutada riski 
Euroopa õiguse kaitsmisel. Samuti tuleb arutada valitsuste nõuandekomitee otsuste tegemise 
korda, tema soovituste üksnes nõuandvat laadi ja konfliktilahendamise mehhanisme juhuks, 
kui valitsuste nõuandekomitee ja juhatuse vahel esineb erimeelsusi. 

Lõpuks tuleb jätkuvalt jälgida, et ICANNi juhtivpersonali liikmete hulgas säiliks paljude eri 
riikide esindatus. 

c) Veel üks oluline aspekt on rahastamine, sest praegu saadakse suurem osa rahalisi 
vahendeid USA sissemaksetest, millele tuleb lisada domeeninimede ja geneeriliste 
tippdomeenide (gTLD) registreerimise tasud. Oleks soovitav neid rahastamisallikaid 
mitmekesisemaks muuta ja takistada nii valitseva seisundi tekkimist.

5. Interneti haldamise foorum on osutunud edukaks. Selle avatus, paindlikkus, kaasatud eri 
sektorite suur osalus, juhtimise viiside (Eurodig, riikide foorumid, piirkondlikud foorumid) 
väljaarendamine on ainulaadne ja asjakohane mudel (peetakse arutelusid ja arutatakse 
piiranguteta), mis on väga sobiv sellise uue keskkonna jaoks nagu internet. Euroopa 
Parlament pooldab väga selle foorumi töö jätkumist.

Teatud aspekte tuleb paremaks muuta ja nende hulgas nimetagem järgmised aspektid:
– arengumaade osalemine ja konkreetselt nende osalemise rahastamine; 
– meedia tähelepanu; 
– interneti haldamise foorumi aastakoosolekute sisemine arendamine (samaaegsete 
koosolekute vähendamine, ülemaailmse osalemise hõlbustamiseks stabiilse platvormi loomine 
ja mitmekeelsuse tugevdamine);
– kooskõlastamine riikide ja piirkondlike foorumitega, mis moodustavad juba interneti 
haldamise teemalise arutelu viisi; 
– tuleb suurendada Euroopa Parlamendi koostööd riikide parlamentidega. 

2010. aasta lõpus Vilniuses toimuval koosolekul peab Euroopa Parlament toetama Euroopa 
Komisjoni ning eesistujariikide Hispaania ja Belgia tööd.

6. Arvestades, et internetiga seotud probleemid on lähiaastail maailmas jätkuvalt väga 
teravad, on oluline, et Euroopa institutsioonid jätkavad tööd – nagu nad teevad mitmel rindel 
– kõiges, mis puudutab Euroopa väärtusi ja põhiõigusi, et need võetaks ülemaailmses 
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võrguhalduses vastu. Selleks on vaja edasiminekut eelkõige järgmistel teemadel: 
– võrgule juurdepääsul pluralismi ja diskrimineerimiskeelu tagamine;
– Euroopa visiooni, mis käsitleb võrgu neutraalsust, kaitsmine;
– ähvarduste või rünnakute korral julgeolekuga seonduvad aspektid;
– kodanike õiguse eraelu puutumatusele kaitsmine ning kohtualluvuse ja vahendamise suhtes 
kohaldatava õigusega seotud küsimuste lahendamine vaidluse korral (arvestades asjaolu, et 
lepinguvälised konfliktid seoses õigusega eraelu puutumatusele on Rooma II konventsioonist 
sõnaselgelt välja jäetud); 
– intellektuaalomandi õiguste kaitse ja kultuurile juurdepääsu tagatised kasutajate jaoks;
– vaba konkurentsi tagamine;
– kuritegevuse vastu võitlemine ja konkreetselt alaealiste õiguste kaitse.

Selleks tuleb toetada eesistujariigi Hispaania algatust koostada Euroopa internetikasutajate
õiguste harta ning ettepanekut tunnustada Euroopa Liidu viiendat põhiõigust, nimelt võrgule 
juurdepääsu õigust. 

7. Lisaks tuleks ELi sisekorralduslikust ja -toimimise seisukohast edusamme teha Euroopa 
Liidu institutsioonide vahelises kooskõlastamises nende suhetes ICANNiga, mis ei toimu alati 
arukal viisil. Seoses sellega tuleb teha jõupingutusi, et selgitada nõukogu ja komisjoni rolli 
ning muidugi Euroopa Parlamendi kavandatud osalemist. Sama võib öelda Euroopa Liidu 
institutsioonide ja liikmesriikide suhete kohta nii valitsuste nõuandekomitees kui ka Euroopa 
Liidu siseselt interneti haldamise kõrgetasemelises töörühmas. 

8. Lõpuks tuleb rõhutada, et interneti haldamine on ELi jaoks veel üks võimalus selleks, et 
olla ühiselt esindatud ja et kaitsta oma visiooni ning väärtusi rahvusvahelisel tasandil.


