
PR\812469CS.doc PE440.183v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2009/2229(INI)

15. 4. 2010

NÁVRH ZPRÁVY
o řízení internetu: další kroky
(2009/2229(INI))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Francisco Sosa Wagner



PE440.183v01-00 2/11 PR\812469CS.doc

CS

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ ...........................................................................................8



PR\812469CS.doc 3/11 PE440.183v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o řízení internetu: další kroky
(2009/2229(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Řízení 
internetu: další kroky“ (KOM(2009)0277),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o ochraně kritické informační 
infrastruktury nazvané „Ochrana Evropy před rozsáhlými počítačovými útoky
a narušením: zvyšujeme připravenost, bezpečnost a odolnost“ (KOM(2009)0149),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. října 1998 o globalizaci a informační společnosti: 
potřeba silnější mezinárodní koordinace1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2001 o organizaci a řízení internetu –
otázky mezinárodní a evropské politiky 1998–20002,

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. dubna 2001 o internetu nové generace: potřeba
výzkumné iniciativy EU3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2005 o informační společnosti4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2005 o lidských právech a svobodě tisku
v Tunisku a o vyhodnocení vrcholné světové schůzky o informační společnosti
v Tunisu5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006 o svobodě projevu na internetu6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2008 o druhém fóru o dozoru nad
internetem, které se konalo v Riu de Janeiru ve dnech 12. až 15. listopadu 20077,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru
pro vnitřní věci a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro 
právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7-
0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že internet je významným globálním komunikačním prostředkem
                                               
1 Úř. věst. C 104, 14.4.1999, s. 128
2 Úř. věst. C 343, 5.12.2001, s. 286 
3 Úř. věst. C 027E, 31.1.2002, s. 84 
4 Úř. věst. C 133E, 8.6.2006, s. 140
5 Úř. věst. C 286E, 23.11.2006, s. 495
6 Úř. věst. C 303E, 13.12.2006, s. 879
7 Úř. věst. C 41E, 19.2.2009, s. 80
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s obrovským vlivem na celou společnost, 

B. vzhledem k tomu, že řízení internetu zahrnuje otázky související se základními právy
a svobodami, přístupem k internetu a jeho používáním a s jeho zranitelností vůči útokům, 
atd.,

C. vzhledem k tomu, že aspekty řízení internetu se týkají internetových adres a dalších 
především technických otázek, tedy oblastí, v nichž působí Internetové sdružení pro 
přidělování jmen a čísel (ICANN), Úřad pro přidělování internetových čísel (IANA), 
pracovní skupina IEFT a další subjekty,

D. vzhledem k tomu, že vlády hrají v souvislosti s aspekty širšího řízení důležitou roli při 
ochraně veřejných zájmů, zejména pokud jde o zajišťování ochrany základních práv
a svobod a o bezpečnost, integritu a odolnost internetu,

E. vzhledem k tomu, že Fórum pro správu internetu (IGF) a další vnitrostátní i regionální 
fóra představují významné scény, kde probíhá dialog o politice v oblasti internetu
za účasti mnoha zainteresovaných stran, 

F. vzhledem k tomu, že Evropský parlament a další evropské instituce mají k internetu 
dlouhodobý závazek, neboť představuje otevřený globální statek,

1. domnívá se, že internet je globálním veřejným statkem, který by měl být provozován ve 
všeobecném zájmu;

2. domnívá se, že v zájmu ochrany zájmu EU, jímž je zachování internetu jako veřejného 
statku, by mělo být řízení internetu založeno na širokém, vyrovnaném modelu za účasti 
veřejného a soukromého sektoru s vyloučením dominantního postavení jednoho subjektu
či skupiny subjektů;

3. zdůrazňuje, že je třeba postarat se o to, aby bylo vyloučeno riziko ohrožení základních 
evropských zásad v důsledku účasti zemí, jejichž hodnoty se podstatně liší od evropských; 

4. domnívá se, že vlády by se měly zaměřit na otázky důležité pro globální veřejnou politiku
v oblasti internetu a jinak dodržovat zásadu nezasahování s výjimkou nezbytných zásahů
v mimořádných případech; 

5. domnívá se, že vlády by neměly zasahovat do běžného řízení internetu, narušovat inovace
a hospodářskou soutěž zbytečnou a restriktivní regulací ani se pokoušet kontrolovat něco, 
co je a mělo by zůstat globálním veřejným majetkem;

6. zdůrazňuje, že vlády by se měly zdržet omezování přístupu k internetu formou cenzury, 
filtrování, sledování či dalších postupů a že by to neměly požadovat ani po soukromých 
subjektech;

7. zdůrazňuje, že veškerá omezení, která jsou považována za nevyhnutelná, například na 
ochranu nezletilých, by měla být omezena na minimum v demokratické společnosti
nezbytné, měla by vycházet ze zákona a být účinná a přiměřená; 

8. domnívá se, že kromě zásad řízení stanovených Komisí by vlády měly zavést i tyto další 
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zásady:

i) transparentnost, multilateralismus, demokracii a ochranu základních práv v souladu 
se standardy EU,

ii) respektování otevřené, interoperabilní a technologicky neutrální povahy internetové 
infrastruktury fungující na principu „end-to-end“,

iii) smysluplnou odpovědnost subjektů ze soukromého sektoru, které zajišťují běžné 
řízení globálních internetových prostředků,

iv) propagaci inkluzivní a globální spolupráce při řízení internetu prostřednictvím 
pokračování a další podpory procesu s účastí mnoha zainteresovaných stran
a zároveň řešení potřeby zlepšovat zapojení rozvojových zemí;

9. zdůrazňuje, že EU by měla dosáhnout konsenzu ohledně uplatňování základních zásad 
řízení internetu a rázně je obhajovat v mezinárodních fórech a v bilaterálních vztazích; 

10. vítá aspekty Granadské strategie navržené španělským předsednictvím týkající se 
internetu, jeho iniciativu při tvorbě evropské charty práv uživatelů internetu a prosazování 
přístupu k internetu jako páté základní svobody v Evropě;

11. bere na vědomí novou politiku v oblasti internetu „Internet Policy 3.0“ vyhlášenou vládou 
USA dne 24. února 2010; 

12. zdůrazňuje, že EU by měla řešit dvě zásadní otázky veřejné politiky:

i) ochranu internetové infrastruktury s cílem zabezpečit dostupnost, spolehlivost
a odolnost vůči útokům a

ii) ochranu práva jednotlivců na ochranu údajů a soukromí, především ve vztahu
k zavádění účinných mezinárodních mechanismů pro řešení sporů;

13. žádá členské státy, aby ve spolupráci s Komisí zajistily ochranu internetové infrastruktury 
formou harmonizovaného přístupu EU k hrozbám a incidentům a zřízením vnitrostátních 
týmů pro naléhavé situace a mechanismů, které tyto týmy budou koordinovat;

14. žádá Komisi, aby předložila návrh na rozšíření působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro 
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) tak, aby se vztahovalo i na porušení práv na 
ochranu údajů a soukromí, a žádá Radu, aby dala souhlas s vyjednáváním s cílem uzavřít 
mezinárodní smlouvu, která fyzickým osobám z EU umožní účinnou nápravu v případě 
porušení těchto práv na základě právních předpisů EU na ochranu údajů a soukromí;

15. zdůrazňuje, že orgány, instituce a členské státy EU by měly koordinovat svůj přístup
k ICANN a jeho poradním orgánům, včetně Vládního poradního výboru (GAC);

16. zdůrazňuje, že Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) může hrát 
významnou úlohu v oblasti bezpečnostních aspektů, a vítá připravovaný návrh Komise na 
modernizaci agentury ENISA;
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17. domnívá se, že Komise má ústřední úlohu v iniciování a koordinaci veškerých aspektů 
souvisejících s vnitřní organizací EU s cílem zajistit koherentní přístup EU, včetně 
přístupu k IGF;

18. požaduje, aby Komise usnadnila přijetí soudržného a komplexního přístupu EU v rámci 
IGF a dalších důležitých akcí souvisejících s řízením internetu tím, že předloží návrh 
stanoviska EU k projednání Evropskému parlamentu a Radě s dostatečným předstihem 
před každou akcí;

19. podporuje pokračování a rozvoj modelu IGF na globální, regionální – včetně platformy
EuroDIG – a vnitrostátní úrovni, čímž dojde k vytvoření otevřených míst pro dialog
a výměnu osvědčených postupů mezi vládami, občanskou společností a soukromým
sektorem;

20. doporučuje následující zlepšení týkající se IGF:

i) širší účast rozvojových zemí a pozornost věnovaná financování jejich účasti,

ii) větší zviditelnění v médiích,

iii) efektivnější organizace schůzek, např. snížením počtu simultánních schůzek či
zavedením stabilní platformy, která umožní globální účast a větší mnohojazyčnost,

iv) lepší koordinace mezi globálními, regionálními a vnitrostátními fóry pro správu 
internetu a

v) hlubší spolupráce mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty; 

21. podporuje práci Komise a španělského a belgického předsednictví v souvislosti se
schůzkou IGF, která se uskuteční v září 2010 ve Vilniusu;

22. obecně podporuje kladné stanovisko Komise k současnému modelu řízení ICANN 
založenému na vedoucím postavení soukromého sektoru;

23. vyzdvihuje význam GAC v procesu tvorby politiky v rámci ICANN;

24. zastává názor, že zlepšení by se v ICANN měla provést prostřednictvím: 

i) zavedení alternativního mechanismu řešení sporů, který umožní zainteresovaným 
stranám efektivně, neutrálně, včas a za rozumnou cenu kontrolovat rozhodnutí 
ICANN,

ii) zavedení požadavku, aby finance pocházely z různých zdrojů a maximální výše 
prostředků od jedné osoby či z jednoho sektoru byla omezena s cílem zabránit 
nadměrnému ovlivňování činnosti ICANN,

iii) vhodného zastoupení všech zainteresovaných stran v ICANN,

iv) zajištění toho, aby představenstvo a vrcholové vedení ICANN zastupovaly širokou
škálu zájmů a regionů;
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25. podporuje stanovisko Komise, že ujednání o IANA by měla zahrnovat mechanismy pro 
multilaterální odpovědnost, a potvrzuje, že v budoucnu by žádná jednotlivá vláda neměla 
mít v IANA dominantní vliv;

26. domnívá se, že „potvrzení závazků“ z roku 2009 by mohlo představovat pozitivní základ 
pro další rozvoj ICANN, a zároveň zdůrazňuje, že:

i) EU by, zejména prostřednictvím Komise, měla hrát aktivní roli v jeho provádění, 
mimo jiné formou kontrolních panelů a zajištěním toho, aby členové těchto panelů 
byli nezávislí, nehrozil u nich střet zájmů a zastupovali různé regiony, 

ii) po veřejném připomínkovém řízení by sdružení ICANN mělo provést doporučení 
kontrolních panelů a uvést důvody v případě, že tak neučiní;

27. žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu a Radě předkládala výroční zprávy
o událostech v oblasti řízení internetu za uplynulý rok, přičemž první taková zpráva by 
měla být předložena do března roku 2011;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Stanovisko Komise uvedené v jejím sdělení z června 2009 lze shrnout takto: 

a) jasná preference toho, co je jasně popsáno jako „vedoucí postavení soukromého sektoru“; 

b) obavy související s nedostatečnou reprezentativností struktury ICANN; 

c) zjevné obavy, že mezinárodní komunita, včetně EU, má malou kontrolu nad řízením 
ICANN. 

Komise navrhuje vnitřní reformu ICANN („Internetového sdružení pro přidělování jmen
a čísel“), která by vedla na k „plné odpovědnosti a transparentnosti“ na jedné straně a na 
druhou stranu uvádí, že „současná pravidla jednostranného dohledu nad ICANN a IANA musí 
být nahrazena jiným mechanismem, který zajistí mnohostrannou odpovědnost ICANN“. 

Stojí za to v krátkosti připomenout, že ICANN je nezisková organizace, která se řídí 
kalifornským právem, což způsobuje neustálé právní problémy. ICANN internet definuje jako 
„mezinárodní síť sítí, kterou nevlastní jeden národ, osoba, nebo organizace“ a nezavazuje se
tedy sloužit globálním veřejným zájmům bez ohledu na hranice mezi vládami. 

Je nevyhnutelné, že u takto neobvyklé entity, která řídí nový a komplexní svět, budou vznikat
neshody mezi zúčastněními stranami, které jsou v tomto případě rozšířené po celé dotčené 
globální komunitě. Názory na ICANN a jeho roli pokrývají obě strany argumentu: jsou tu 
jeho zastánci i odpůrci. Mezi odpůrci se vyskytují názory, které tvrdí, že povinnosti ICANN 
by měly přejít na mezinárodní organizaci, která bude vytvořena buď za tímto jediným účelem,
anebo vznikne pod záštitou OSN. Tento návrh je opodstatněný, zejména při tom pohledu, že 
„systém názvů domén“ je „veřejným statkem“ – koncept známý z mezinárodního práva, podle 
něhož zdroj není předmětem národní suverenity a využívá jej mezinárodní společenství, které 
na něm má výjimečnou míru zájmu.

Na ženevském a tuniském světovém summitu o informační společnosti (WSIS, 2003 a 2005)
byly zdůrazňována potřeba nalézt mezinárodní organizaci, která bude řídit domény a bude 
neutrálnější než ICANN a byl rovněž přednesen nápad naprosté privatizace ICANN. Bylo 
rozhodnuto, že bude založena pracovní skupina WSIS (Working Group on Internet 
Governance – pracovní skupina pro řízení internetu). Ve své závěrečné zprávě, která 
předkládala čtyři návrhy, tato pracovní skupina zdůraznila, že udělit pravomoc nad 
kyberprostorem pouze jediné zemi by nebylo vhodným řešením. Kromě těchto prohlášení 
vlády nedosáhly žádné konsensuální dohody o nahrazení stávajícího systému. Úvahy 
pokračovaly v rámci „Fóra pro správu internetu“ založeného WSIS, které se osvědčilo jako 
výborné centrum pro diskuse a debaty. Během poslední schůzky fóra, konané v Sharm el-
Sheikhu v Egyptě, bylo rozhodnuto o prodloužení mandátu fóra a stejně jako na předchozích 
schůzkách byla také zdůrazňována potřeba nalézt řešení ohledně stávající dominance USA
v řízení ICANN.

S ohledem na výše uvedené a na stávající pozici mezinárodního společenství k ICANN 
vyplývá, že by bylo vhodné zachovat americkou organizaci – jak se o to zasazuje Komise –
zejména proto, že po dobu své existence své povinnosti plnila efektivně a uspokojivě.
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Je však jasné, že je nutné provést některé relevantní reformy a změny v ICANN. Pokud totiž 
souhlasíme s tím, že kyberprostor je oblast svobody, inovace, flexibility a adaptibility, 
nemůžeme zároveň očekávat, že jeho centrální organizační orgán, ICANN, bude rigidní
a nepružný. Pokud je svět internetu dynamický, tato dynamika se musí vztahovat i na ICANN. 

Reforma je tedy nezbytná, má-li ICANN nadále řídit správu internetu. Reforma, jak ji již 
mnoho let navrhují instituce EU, by zajistila, že vliv na rozhodování a strukturu bude mít celé 
mezinárodní společenství. Byla by tedy posílena mezinárodní spolupráce a legitimita v jedné 
sféře vládnutí ve světě, která má zvlášť velký význam pro lidstvo jako takové. 

V řízení internetu existuje mnoho výzev. Jednou z nich je riziko fragmentace globální sítě –
vznik vnitrostátních sítí, což je nebezpečí hrozící z Číny a Íránu – pokud se stávající systém 
řízení nebude dále rozvíjet a nezmění se.

II

Zpravodaj proto navrhuje, aby Parlament zdůraznil následující: 

1. Internet je „globálním veřejným statkem“; jednostranné řízení a kontrola tohoto veřejného 
statku jednou vládou je široce a oprávněně kritizována.

2. Evropská unie musí vytvořit strategii, která bude odrážet konsensuální pohled na základní 
aspekty řízení internetu a bude jasně obhajována na mezinárodních fórech a 
v bilaterálních vztazích s USA. 

3. Podpora pro stanovisko Komise schvalující stávající model řízení založený na vedoucím 
postavení soukromého sektoru. Tato podpora musí být podmíněna kroky, které napraví 
kritiku některých aspektů struktury a fungování ICANN. 

4. Ve vztahu k ICANN: 

a) kontrola a zodpovědnost: přijetí „Potvrzení závazků“ mezi ICANN a vládou USA
v listopadu 2009 představuje krok směrem k dvěma principům, jež jsou pro EU zásadní: 
internacionalizace a uznání „veřejného zájmu“ na internetu. Nová dohoda zavádí „revizní 
panely“, které fungují jako kontrolní mechanismy základních aspektů řízení sítě, například 
transparentnosti a zodpovědnosti, stability a bezpečnosti sítě, soutěže a ochrany 
spotřebitelů. I když je dohoda ambiciózní a slibná, zůstává otázkou, jak bude prováděna. 
Instituce EU musejí hrát aktivní roli při provádění a tvorbě nové smlouvy, sledovat 
složení kontrolních panelů, aby byla zajištěna nezávislost jejich členů, to, že budou 
pocházet z různých částí světa i to, že u nich neexistuje žádný střet zájmů. To je zásadní, 
pokud má být nový orgán považován za legitimní, nezávislý a objektivní v očích 
mezinárodní komunity. Je také nutné rozhodnout o místě EU v kontrolním panelu, nejlépe
o jednom místě pro Komisi. Podobně musí mít dostatečný počet míst v panelech také 
Vládní poradní výbor (GAC). Pokud jde o doporučení panelů, ta musí provádět
představenstvo ICANN, a pokud tak neučiní, musí uvést důvody. Je nutné zavést odvolací 
mechanismus pro tyto případy, jímž může být mezinárodní rozhodčí řízení. 

b) Demokratická účast na činnosti ICANN: v ICANN musí být zastoupeny všechny 
zainteresované strany ve světě internetu (vlády, sdružení, podniky, uživatelé, apod.).  
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Zvláštní význam v tomto ohledu má GAC, neboť právě jeho prostřednictvím mohou vlády 
„kontrolovat“ přijímání vnitřních pravidel ICANN. Je nutné tedy rozhodnout o členství
v tomto výboru. Jde však o kontroverzní otázku, neboť účast nedemokratických zemí, 
jejichž hodnoty se podstatně liší od evropských, může znamenat riziko pro evropské 
acquis. Podobně je nutno zvážit proces rozhodování GAC, čistě poradní povahu jeho 
doporučení a mechanismy pro řešení konfliktů v případě neshody mezi GAC
a představenstvem. 

A konečně, v týmu vrcholového vedení ICANN je zastoupena celá řada národů a tak to 
musí zůstat i nadále.

c) Financování: velká část prostředků ICANN dnes pochází od přispěvatelů z USA a 
z poplatků za názvy domén a z registru gTLD. Bylo by žádoucí otevřít financování
z dalších zdrojů s cílem diverzifikovat zdroje a zabránit nežádoucímu dominantnímu 
postavení.

5. Fórum pro správu internetu (IGF) se ukázalo být úspěšným. Jeho otevřená povaha, 
flexibilita, vysoká míra účasti různých sektorů, vytvoření „rodiny“ správy (Eurodig, 
národní fóra, regionální fóra) představují jedinečný model (o otázkách se diskutuje
a debatuje bez jakýchkoliv omezení), který je relevantní a velmi vhodný pro sféru, jakou 
je internet. Parlament velmi podporuje jeho pokračování.

Zlepšení jsou třeba především v následujících oblastech:

– zapojení rozvojových zemí a konkrétně financování jejich účasti,

– viditelnost v médiích,

– interní řízení výročních zasedání IGF (snížení počtu současně konaných schůzí, 
zavedení stabilní platformy, která umožní globální účast a větší mnohojazyčnost),

– koordinace s národními a regionálními fóry, která již představují „rodinu“ pro 
diskuse o správě internetu,

– parlamentní spolupráce mezi EP a vnitrostátními parlamenty musí být hlubší. 

Pokud jde o schůzku konanou ve Vilniusu koncem roku 2010, musí Parlament podpořit 
práci Komise a španělského a belgického předsednictví.

6. S ohledem na to, že se v nadcházejících letech budou nadále po celém světě objevovat 
problémy související s internetem, je důležité, aby instituce EU nadále pracovaly – jak již 
na mnoha frontách činí – na všech otázkách, jež by mohly mít dopad na hodnoty Evropy
a na odkaz základních práv, s cílem zajistit, že tato budou přijímána při globální správě 
internetu. Je proto nutné dosáhnout pokroku v následujících oblastech: 

– zajištění pluralistického a nediskriminačního přístupu k Internetu,

– obhajoba evropského pohledu na neutralitu internetu,

– aspekty související s bezpečností tváří v tvář hrozbám nebo útokům,
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– ochrana práva občanů na soukromí a řešení otázky, kdo má pravomoc a které právo 
je rozhodné v rozhodování o tom, kde budou případy projednávány (vzhledem
k tomu, že dohoda Řím II výslovně vylučuje nesmluvní konflikty související
s právem na soukromí),

– ochrana práv k duševnímu vlastnictví a záruky ohledně přístupu ke kultuře uživatele,

– záruka volné soutěže,

– boj proti trestné činnosti, zejména ochrana práv nezletilých.

Zde je nutné podpořit iniciativu španělského předsednictví při vypracování Evropské 
charty uživatelských práv v informační společnosti a návrh předsednictví, aby byla 
uznána pátá základní svoboda EU, a to právo na přístup k internetu. 

7. Ve vztahu k organizaci a vnitřnímu fungování EU samotné je nutné, aby instituce EU 
pokročily v koordinaci svých vztahů s ICANN, neboť ty nejsou vždy racionální. Je nutné, 
aby byly vyjasněny role Rady a Komise a přirozeně také role přidělená Parlamentu. To lze 
říci také o vztazích, které je nutné navázat mezi institucemi EU a členskými státy, jak
v rámci GAC, tak v rámci Skupiny na vysoké úrovni pro správu internetu zřízené EU. 

8. A konečně by mělo být poukázáno na to, že řízení internetu představuje další příležitost 
pro EU z hlediska její přítomnosti na mezinárodní scéně při jednohlasném obhajování
svých vizí a hodnot.


