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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0642/2011, внесена от Melissa Valentin, с френско гражданство, 
относно хармонизиране на законодателството по въпросите, свързани с 
децата

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията представлява група от 60 деца от Италия, Швеция и 
Франция, които са част от международната програма за образование и сътрудничество 
„Коменски“: „Европа на децата: права и задължения“. Вносителката на петицията 
посочва различни сектори, които според нея и според децата, на които тя помага, 
следва да бъдат предмет на единно законодателство в целия Европейски съюз. Тези 
сектори включват интернет, образованието, наркотичните вещества (алкохол, цигари и 
наркотици) и сексуалната активност. Това предложение произтича от сравнително 
проучване на законодателството на държавите членки, което е предоставено. Поради 
това тя пита дали Европейският съюз може обсъди това предложение. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителката на петицията представлява група от 60 деца от Италия, Швеция и 
Франция, които участват в международната програма за образование и сътрудничество 
„Коменски“: „Европа на децата: права и задължения“. Вносителката на петицията 
посочва различни сектори, които според децата следва да бъдат предмет на единно 
законодателство в целия Европейски съюз. Тези сектори включват интернет,
образованието, наркотичните вещества (алкохол, цигари и наркотици) и сексуалната 
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активност. По-конкретно вносителката на петицията отправя молба за законодателство 
на ЕС относно:

 Въвеждане на „идентификационна карта за интернет“, която би била 
необходима за получаване на достъп до интернет страници. Достъпът на деца до 
някои страници може лесно да бъде блокиран. 

 Създаване на система за оценяване на учителите и въвеждане на задължително 
сексуално образование.

 Създаване на схеми за образование, предоставящи информация относно 
опасностите, свързани със злоупотребата с наркотици и алкохол от млади хора и 
въвеждане на възможността деца на 16-годишна възраст да закупуват лек 
алкохол в ресторанти. Законодателството на ЕС следва също така да позволява 
на 18-годишните лица да купуват алкохол в магазините.

 Предоставяне на 16-годишните бременни непълнолетни лица на право да вземат 
решение за аборт. 

 Задължаване на държавите членки да предоставят финансова помощ на 
непълнолетни родители.

„Идентификационните карти за интернет“ или свързаните с тях понятия са били 
обсъждани като средство за проверка на възрастта и на други въпроси за проверка. 
Досега никое от решенията, с изключение на едно, не е било счетено за ефективно. 
Първо, от една страна, тъй като интернет е глобален и услугите са достъпни от всякъде, 
всяко решение, което не се спазва в световен мащаб, може да бъде заобиколено, 
например чрез използване на чуждестранен адрес за достъп до определено съдържание. 
Нито една държава, нито дори ЕС не може лесно да изпълни глобално решение, което 
не е подкрепено от цялата интернет инфраструктура чрез глобално споразумение. 
Освен това много от разглежданите технически решения създават допълнителни 
проблеми, например чрез събиране на огромни количества потенциално чувствителни 
лични данни, които биха могли да станат обект на злоупотреба и атаки.

Целта на финансирания от ЕС проект STORK1 беше да намери практично решение за 
сигурна електронна идентификация (eID) зад граница. Електронната идентификация е 
само едно от изискванията; удостоверяването на самоличността е другото изискване: 
даден човек може да се представя и да твърди, че е определено лице, но кой знае дали 
казва истината? Доказването на представената самоличност се извършва чрез процес на 
удостоверяване. На практика поставяте например eID в четеца за карти 
(идентификация) и въвеждате ЕГН (удостоверяване на самоличността). След това се 
проверява дали предоставените данни са валидни.

Един от тестовете на STORK се нарича „По-безопасен чат“, който е особено интересен 
за децата и младите хора. „По-безопасният чат“ дава възможност за безопасно 
разговаряне с приятели на същата възраст без натрапване от страна на лица на възраст 
над предвидената за влизане в чат стаята. За „проверка на възрастта“ използвате вашата 
електронна идентификация. Не са необходими име, адрес или други данни. „По-
безопасният чат“ показва, че е възможно да се разкрива само информация, която е 
                                               
1 Сигурна електронна идентификация в цяла Европа: https://www.eid-stork.eu/
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абсолютно необходима за достъп до онлайн услуга. 

До лятото на 2012 г .  Комисията ще предложи правна рамка за електронна 
идентификация, удостоверяване на самоличността и електронен подпис. Един от 
крайъгълните камъни ще бъде трансграничното взаимно признаване и приемане на 
електронните идентификации и на удостоверяването на самоличността. Това следва да 
позволи на гражданите да използват своите национални електронни идентификации за 
достъп до онлайн услуги не само в собствената, но и в други държави членки. Също 
така ще бъде възможно да се използват електронни идентификации за онези услуги и 
приложения, които изискват сигурна идентификация и удостоверяване на 
самоличността: Доставчиците на чат стаи биха могли да предложат по-добре защитена 
среда чрез интегриране в своята система на признатите и приети в целия ЕС електронни 
идентификации. 

Програмата на Комисията за по-безопасен интернет насърчава безопасното и отговорно 
използване на интернет и на мобилните устройства от младите хора. Центрове за по-
безопасен интернет в 30 европейски държави повишават осведомеността и предоставят 
помощ и подкрепа за деца, учители и родители1.

Комисията е сформирала коалиция от 28 водещи компании (включително Facebook, 
Google и т.н.)2, които са се ангажирали да направят интернет по-добър и по-безопасен 
за децата и младите хора. Компаниите са обещали да осигурят приоритетни действия, 
като например да улеснят докладването на вредно съдържание и да гарантират, че 
настройките за поверителност са подходящи за възрастта, като предложат по-широки 
възможности за родителски контрол и за класификация на съдържанието. В 
допълнение, Комисията наскоро публикува стратегически документ, определящ набор 
от мерки, необходими за:

 насърчаване на европейските предприятия да разработват качествено онлайн 
съдържание за деца;

 създаване на безопасна онлайн среда за децата;
 повишаване на информираността относно рискове, с които децата могат да се 

сблъскат онлайн и осигуряване на инструменти и стратегии, с които да се 
защитят, развитие на критическо мислене и умения за работа с цифрови 
технологии;

 включване на обучението по онлайн безопасност в учебните програми до 2013 г.

По-специално по отношение предложеното хармонизиране на законодателството, 
свързано с образованието в ЕС, в съответствие с член 165 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съдържанието на учебния процес и 
организацията на образователните системи попадат в сферата на компетентност на 
държавите членки. Поради това ЕС не може да предложи законодателни актове, 
свързани с учебната програма, като например система за оценяване на учителите и 
задължително сексуално образование или образование по отношение на наркотиците. 
Комисията по петиции обаче може да пожелае да отбележи, че през 2006 г. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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Европейският съвет и Парламентът приеха Препоръка (2006/962/ЕО), определяща 
осемте ключови компетентности, които всички европейски граждани следва да 
притежават. Някои от темите, набелязани от вносителя на петицията, са включени в 
„социални и граждански компетентности“: „... Социалната компетентност е свързана с 
личното и социалното благополучие, за които се изисква разбиране на това как хората 
могат да осигурят оптимално физическо и психическо здраве, включително на своето 
семейство и на непосредствената им социална среда, както и познания как 
здравословният начин на живот може да допринесе за това. За успешното 
междуличностно и социално участие е от съществено значение разбирането на 
кодексите на поведение и обноски, които са общоприети в различните общества и 
среди (например на работа). Също толкова важно е да бъдат запознати с основните 
понятия, свързани с отделните хора, групите, организациите на труда, равенството 
между половете и недискриминацията, обществото и културата. От съществено 
значение е разбирането на мултикултурните и социално-икономическите измерения на 
европейските общества и как националната културна идентичност взаимодейства с 
европейската идентичност. ...“ 

Що се отнася до предоставянето на информация относно употребата на незаконни 
наркотици, специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“, 
която обхваща периода 2007—2013 г .  предвижда финансиране за иновативни 
трансгранични проекти за превенция на наркотиците, които могат да включват 
кампании за повишаване на осведомеността относно проектите, както и предоставяне 
на обективна информация на младите хора относно рисковете от употребата на 
незаконни наркотици. 

За подробности относно програмата виж http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm

Относно предложението, свързано с регулирането на абортите, Комисията подчертава, 
че този въпрос попада в компетенциите на държавите членки.

Относно предложението на вносителя на петицията за осигуряване на финансова 
помощ за непълнолетните родители, държавите членки запазват своите правомощия в 
тази област. Понастоящем Комисията подготвя препоръка за насърчаване на усилията 
на държавите членки и на ЕС за справяне с бедността сред децата. Препоръката за 
справяне с бедността сред децата ще определи общи принципи за ефективна намеса в 
ключови области, включително подкрепа на семейството, по-добър достъп до пазара на 
труда за родителите, мерки за подпомагане на доходите, както и подобрен достъп до 
детски заведения, здравни или социални услуги, които чрез интегриран подход могат да 
повлияят положително ситуацията на непълнолетните родители.

Заключение

Европейският съюз може само да приема законодателство в рамките на обхвата на 
прилагане на правомощията, предоставени му по силата на Договора за Европейския 
съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

В това отношение действията по отношение на образованието, превенцията на 
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наркотиците, абортите и финансовата помощ за младите семейства трябва да бъдат 
изпълнени преди всичко от държавите членки. Комисията обаче подготвя конкретни 
инициативи в някои от тези области, включително препоръки или финансиране.

Що се отнася до електронната лична карта, широкомащабният пилотен проект 
STORK1, съфинансиран от ЕС, предлага общоевропейска трансгранична платформа за 
установяване на автентичността за електронни услуги. До лятото на тази година 
Комисията също така ще предложи правна рамка за електронна идентификация, 
удостоверяване на самоличността и електронен подпис. 

                                               
1 Сигурна електронна идентификация в цяла Европа.


