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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

15.2.2010

TYÖASIAKIRJA
Internetin hallinto tästä eteenpäin

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Francisco Sosa Wagner



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

FI

INTERNETIN HALLINTO

Komissio esitti kesäkuussa 2009 antamassaan tiedonannossa kantansa, joka voidaan tiivistää 
seuraavasti: 
a) Komissio puoltaa selkeästi niin kutsuttua "yksityisen sektorin johtoasemaa". 
b) Komissio on huolissaan ICANNin organisaation edustavuuden puutteesta. 
c) Komissio on erityisen huolestunut siitä, ettei kansainvälinen yhteisö – Euroopan 

unioni mukaan luettuna – voi valvoa ICANNin toimintaa riittävästi. 

Komissio ehdottaa yhtäältä, että ICANNia uudistettaisiin sisäisesti siten, että uudistus johtaisi 
"täyteen vastuuvelvollisuuteen ja läpinäkyvyyteen", ja toisaalta, että "nykyiset järjestelyt, 
joilla ICANNia – – valvotaan yksipuolisesti, on korvattava vaihtoehtoisella mekanismilla, 
jolla varmistetaan, että ICANNin vastuuvelvollisuus on monenvälistä". 

On paikallaan palauttaa lyhyesti mieliin, että ICANN eli "Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers" on Kalifornian lainsäädännön mukaisesti perustettu yksityinen voittoa 
tavoittelematon yritys, mikä aiheuttaa jatkuvasti juridisia ongelmia. Tässä yhteydessä 
internetin katsotaan olevan "kansainvälinen verkkojen verkko, joka ei kuulu millekään 
yksittäiselle valtiolle, henkilölle tai yritykselle", ja tästä syystä ICANN lupaakin palvella 
maailmanlaajuisia etuja valtioiden välisistä rajoista riippumatta. 

Uuden ja monimutkaisen maailman hallintaan keskittyvä erityinen taho herättää väistämättä 
kiistaa asianosaisissa, jotka jakautuvat tässä tapauksessa kaikkialle maailmaan. Mielipiteitä 
ICANNista ja sen roolista on laidasta laitaan: sitä kannatetaan ja sitä vastustetaan. 
Vastustajista osa on sitä mieltä, että ICANNin tehtävät olisi siirrettävä tätä tarkoitusta varten 
perustettavalle kansainväliselle järjestölle, joka toimisi Yhdistyneiden Kansakuntien suojissa. 
Näkemys on vankasti perusteltu etenkin, jos "verkkotunnusjärjestelmä" katsotaan "yhteiseksi 
hyödykkeeksi". Yhteisen hyödykkeen käsite tunnetaan hyvin kansainvälisessä oikeudessa: se 
on resurssi, joka ei kuulu kansallisvaltion määräysvaltaan vaan jota kansainvälinen yhteisö 
käyttää, koska siitä on kansainväliselle yhteisölle poikkeuksellista hyötyä. 

Geneven ja Tunisin tietoyhteiskuntahuippukokouksissa ("World Summit on The Information 
Society", 2003 ja 2005) korostettiin, että on välttämätöntä etsiä ICANNia puolueettomampi 
kansainvälinen organisaatio hallinnoimaan tunnuksia. Lisäksi käsiteltiin ICANNin täyden 
yksityistämisen mallia. Huippukokouksissa päätettiin perustaa internetin hallintoa käsittelevä 
työryhmä (Working Group on Internet Governance), jonka loppuraportissa esitettiin neljä 
ehdotusta ja korostettiin näkemystä, jonka mukaan yhdelle valtiolle annettu valta-asema 
kyberavaruudessa ei ollut asianmukainen ratkaisu. Näitä julistuksia lukuun ottamatta valtiot 
eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen nykyisen mallin korvaamisesta. Huippukokouksissa 
luotiin ajatustyön jatkamiseksi internetin hallintofoorumi (Internet Governance Forum, IGF), 
joka on osoittautunut mainioksi keskusteluympäristöksi. Foorumin edellinen kokous pidettiin 
Egyptin Sharm el Sheikhissä, ja kokouksessa todettiin, että foorumin toimintaa on tarpeen 
jatkaa, ja vaadittiin – kuten aiemmissakin kokouksissa – että Yhdysvaltojen nykyinen valta-
asema ICANNin hallinnossa on saatava ratkaistua. 

Tästä kaikesta seuraa, että kansainvälisessä yhteisössä tällä hetkellä vallitsevien ICANNia 
koskevien kantojen perusteella tämän yhdysvaltalaisen organisaation säilyttäminen lienee 
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viisainta – kuten komissio esittää – erityisesti kun otetaan huomioon, että toimintavuosiensa 
aikana ICANN on hoitanut tehtävänsä tehokkaasti ja tyydyttävällä tavalla. 

On kuitenkin selvää, että ICANNia on uudistettava ja korjattava olennaisesti. Jos ollaan sitä 
mieltä, että kyberavaruudessa vallitsee vapauden, innovoinnin, joustavuuden ja 
sopeutuvuuden ilmapiiri, ei samalla voida haluta, että sen keskeinen hallinto-organisaatio 
ICANN on jäykkä ja joustamaton. Jos internetin maailma on dynaaminen, samaa 
dynaamisuutta on voitava soveltaa ICANNiin. 

Jotta ICANN voisi jatkaa internetin hallinnon luotsaamista, sitä on tästä syystä uudistettava 
perinpohjaisesti siten, että taataan Euroopan unionin toimielinten jo vuosia ehdottaman linjan 
mukaisesti koko kansainvälisen yhteisön osallistuminen päätöksentekoon ja vaikutusvalta sen 
organisaatiossa. Näin voitaisiin vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja legitiimiyttä tässä koko 
ihmiskunnalle erityisen tärkeässä maailmanhallinnon osassa. 

Internetin hallinnon edessä on lukuisia haasteita, joista yksi on maailmanlaajuisen verkoston 
pirstaloitumisen vaara – kansallisten verkkojen muodostuminen, mikä vaikuttaa olevan jo nyt 
vaarana Kiinassa ja Iranissa – jos nykyinen hallintojärjestelmä ei kehity.

II

Näin ollen esittelijä ehdottaa Euroopan parlamentissa painopisteen kohdistamista seuraaviin 
näkökohtiin: 

1. Internet on "maailmanlaajuinen julkinen hyödyke", jonka hallinnon ja valvonnan 
hoitaminen yksipuolisesti vain yhden valtion hallituksen voimin aiheuttaa paljon 
aiheellista arvostelua.  

2. Euroopan unionin on kehitettävä strategia, joka vastaa yhteisymmärrykseen 
perustuvaa näkemystä internetin hallinnon perusperiaatteista ja jota voidaan puolustaa 
vankasti kansainvälisillä foorumeilla ja kahdenvälisissä suhteissa Yhdysvaltojen 
kanssa. 

3. Tuetaan Euroopan komission kantaa, jossa puolletaan yksityisen sektorin 
johtoasemaan perustuvaa nykyistä hallintomallia. Tuen edellytyksenä on oltava, että 
ICANNin toimintaa ja kokoonpanoa koskevat arvostelua herättävät seikat saadaan 
korjattua. 

4. ICANN 

a) Valvonta ja vastuuvelvollisuus: Marraskuussa 2009 Yhdysvaltain hallituksen ja 
ICANNin välillä tehty "Affirmation of Commitments" -sopimus on askel 
eteenpäin kohti internetin kansainvälistymistä ja sen "yleisen edun" 
tunnustamista, mitkä ovat kaksi Euroopan unionille tärkeää perusperiaatetta. 
Uudella sopimuksella otetaan käyttöön valvontamekanismi (tarkastusryhmät, 
"review pannels"), jota sovelletaan internetin hallinnon perusnäkökohdissa, 
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joita ovat esimerkiksi avoimuus ja vastuuvelvollisuus, verkon vakaus ja 
turvallisuus, kilpailu ja kuluttajansuoja. Vaikka sopimus on kunnianhimoinen 
ja lupaava, vain aika näyttää, miten se pannaan täytäntöön. Euroopan unionin 
toimielinten on osallistuttava aktiivisesti uuden sopimuksen täytäntöönpanoon 
ja kehittämiseen sekä valvottava, että "tarkastusryhmien" kokoonpano on 
maantieteellisesti monimuotoinen, sen jäsenet toimivat riippumattomasti ja 
kaikenlaiset eturistiriidat vältetään. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa tämän uuden elimen legitiimiys, riippumattomuus ja puolueettomuus 
kansainvälisessä yhteisössä. Myös Euroopan unionin osallistuminen 
tarkastusryhmään on ratkaistava siten, että kannatetaan Euroopan komission 
yksinomaista edustusvaltaa. Samoin on valvottava, että hallitusten neuvoa-
antava komitea GAC on riittävästi edustettuna kyseisissä ryhmissä. ICANNin 
hallintoneuvoston on noudatettava tarkastusryhmän antamia suosituksia, ja 
ellei se näin tee, sen on perusteltava, miksi. Tällaisia tapauksia varten on oltava 
muutoksenhakumekanismi, jollaisena kansainvälinen välimiesoikeus voisi 
toimia. 

b) Demokraattisessa osallistumisessa ICANNin toimintaan on varmistettava, että 
kaikki internetin maailmassa läsnä olevat tahot (hallitukset, yhdistykset, 
yritykset, käyttäjät...) ovat edustettuina. Tältä osin hallitusten neuvoa-antava 
komitea on erityisen tärkeässä asemassa, sillä sen välityksellä hallitukset voivat 
"valvoa" ICANNin sisäisten sääntöjen laatimista. Tätä varten on ratkaistava, 
ketä kutsutaan liittymään tähän erittäin paljon arvostelua herättäneeseen 
komiteaan, sillä sellaisten valtioiden osallistuminen, joissa ei ole demokratiaa 
ja joiden arvot poikkeavat suuresti eurooppalaisista arvoista, voi vaarantaa 
yhteisön oikeuden suojelemisen. Samalla on pohdittava hallitusten neuvoa-
antavan komitean päätöksentekomenettelyä, sen suositusten yksin neuvoa-
antavaa luonnetta ja riidanratkaisumekanismeja tilanteissa, joissa hallitusten 
neuvoa-antava komitea ja ICANNin hallintoneuvosto ovat erimielisiä. 

Vielä lisäksi jatkossakin on valvottava, että ICANNin korkeimmassa johdossa 
työskentelevät henkilöt ovat kotoisin useista eri maista. 

c) Myös rahoitus on yksi näkökohta, sillä nykyisin suurin osa varoista on peräisin 
Yhdysvalloilta. Lisäksi varoja saadaan verkkotunnusrekisterien ja gTLD-
verkkotunnusrekisterien maksuista. Rahoituslähteistä olisi toivottavaa kertoa 
avoimesti, jotta niitä saataisiin monipuolistettua ja voitaisiin estää ei-
toivottujen valta-asemien syntyminen.  

5. Internetin hallintofoorumi (IGF) on osoittautunut onnistuneeksi. Sen avoimuus ja 
joustavuus, asianosaisten sektorien laajamittainen osallistuminen ja kokonaisen 
"hallintoperheen" kehittäminen (Eurodig, kansalliset foorumit, alueelliset foorumit) 
tekevät siitä ainutlaatuisen (keskustelua voidaan käydä rajoituksetta) ja merkittävän 
mallin, joka sopii hyvin internetin kaltaiseen uuteen ympäristöön. Euroopan 
parlamentti kannattaa vankasti sen toiminnan jatkamista.
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Muutamia seikkoja on parannettava, ja näistä mainittakoon seuraavat:  
– kehitysmaiden osallistuminen ja käytännössä tämän osallistumisen 

rahoittaminen 
– näkyvyys tiedotusvälineissä 
– IGF:n vuosikokousten kehittäminen organisaation sisällä (päällekkäisten 

kokousten vähentäminen, vakaat puitteet maailmanlaajuisen osallistumisen 
helpottamiseksi ja monikielisyyden vahvistamiseksi)

– internetin hallintoa käsittelevän yhden "keskusteluperheen" jo muodostavien 
kansallisten ja alueellisten foorumien koordinointi 

– parlamentaarisen yhteistyön syventäminen Euroopan parlamentin ja 
kansallisten parlamenttien välillä. 

Vilnassa vuoden 2010 lopulla pidettävässä kokouksessa Euroopan parlamentin on 
tuettava Euroopan komission sekä puheenjohtajavaltioiden Espanjan ja Belgian työtä.

6. Internetin ongelmat maailmassa ovat lähivuosinakin hyvin todellisia, joten Euroopan 
unionin toimielinten on erittäin tärkeää jatkaa nykyisiä toimiaan eri aloilla kaikessa 
siinä, mikä vaikuttaa eurooppalaisiin arvoihin ja perusoikeussäännöstöön, jotta nämä 
otetaan huomioon internetin maailmanhallinnossa. Tältä osin erityisesti seuraavia 
asioita on vietävä jatkossakin eteenpäin: 
– taataan monenkeskinen ja syrjimätön mahdollisuus käyttää internetiä
– puolustetaan eurooppalaista näkemystä internetin puolueettomuudesta
– otetaan huomioon turvallisuusnäkökohdat uhkien tai hyökkäysten varalta
– suojellaan kansalaisten yksityisyyden suojaa ja ratkaistaan kysymykset, jotka 

liittyvät riitatilanteessa toimivaltaiseen tuomioistuimeen ja sovellettavaan 
lakiin (Rooma II -asetuksen mukaan yleissopimuksen ulkopuolelle jäävät 
nimenomaisesti yksityisyyden suojaan liittyvät sopimuksenulkoiset riidat) 

– puolustetaan immateriaalioikeuksia ja käyttäjien oikeutta kulttuuriin
– taataan vapaa kilpailu
– torjutaan rikollisuutta ja puolustetaan erityisesti alaikäisten oikeuksia.

Tältä osin on tuettava neuvoston puheenjohtajavaltion Espanjan aloitetta "Internetin 
käyttäjien oikeuksien eurooppalaisen peruskirjan" laatimisesta sekä ehdotusta, jonka 
mukaan "EU:n viides perusoikeus" eli oikeus käyttää internetiä olisi tunnustettava. 

7. Todettakoon vielä, että Euroopan unionin sisäisen organisaation ja toiminnan 
näkökulmasta olisi syytä lisätä koordinointia Euroopan unionin toimielinten välillä 
näiden suhteissa ICANNiin, joita ei hoideta aina järkevästi. Tässä mielessä on 
pyrittävä selventämään neuvoston ja komission tehtäviä sekä tietysti parlamentin 
osallistumista. Samaa voidaan todeta suhteista, jotka on luotava Euroopan unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden välille hallitusten neuvoa-antavassa komiteassa ja 
Euroopan unionin sisäisessä internetin hallintoa käsittelevässä korkean tason ryhmässä 
(High Level Group on Internet Governance). 

8. Lopuksi on vielä painotettava, että internetin hallinto tarjoaa Euroopan unionille 
tilaisuuden olla läsnä ja puolustaa näkemystään ja arvojaan yhdellä yhteisellä äänellä 
kansainvälisessä yhteisössä.


