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την εναρμόνιση της νομοθεσίας για υποθέσεις που περιλαμβάνουν παιδιά

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκπροσωπεί ομάδα 60 παιδιών από την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γαλλία στο 
πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος εκπαίδευσης και συνεργασίας Comenius: “Children’s 
Europe: rights and duties” («Ευρώπη για τα παιδιά: δικαιώματα και υποχρεώσεις»). Η 
αναφέρουσα επισημαίνει διάφορους τομείς οι οποίοι, κατά την άποψή της και κατά την 
άποψη των παιδιών που βοηθάει, θα έπρεπε να υπάγονται σε μια ενιαία νομοθεσία σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω τομείς περιλαμβάνουν το διαδίκτυο, την 
εκπαίδευση, τα ναρκωτικά (οινόπνευμα, καπνός και ναρκωτικές ουσίες) και τη 
σεξουαλικότητα. Η εν λόγω πρόταση πηγάζει από συγκριτική μελέτη της νομοθεσίας των 
κρατών μελών, η οποία παρέχεται. Ως εκ τούτου, θα ήθελε να μάθει εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορεί να διεξαγάγει συζήτηση σχετικά με αυτή την πρόταση. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Οκτωβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η αναφέρουσα εκπροσωπεί ομάδα 60 παιδιών από την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γαλλία που 
συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης και συνεργασίας Comenius: “Children’s 
Europe: rights and duties” («Ευρώπη για τα Παιδιά: δικαιώματα και υποχρεώσεις»). Η 
αναφέρουσα επισημαίνει διάφορους τομείς οι οποίοι, κατά την άποψη των παιδιών, θα έπρεπε 
να υπάγονται σε μια ενιαία νομοθεσία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εν λόγω 
τομείς περιλαμβάνουν το διαδίκτυο, την εκπαίδευση, τα ναρκωτικά (οινόπνευμα, καπνός και 
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ναρκωτικές ουσίες) και τη σεξουαλικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η αναφέρουσα ζητεί 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία:

 θα εισαγάγει μια «ταυτότητα διαδικτύου» που θα είναι απαραίτητη για την πρόσβαση 
σε ιστοτόπους. Έτσι θα μπορούσε να αποκλεισθεί με ευκολία η πρόσβαση των 
παιδιών σε ορισμένους ιστοτόπους· 

 θα καταρτίζει σύστημα βαθμολογίας των δασκάλων και θα καθιερώνει την 
υποχρεωτική σεξουαλική αγωγή·

 θα θεσπίζει εκπαιδευτικά συστήματα που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους 
κινδύνους που σχετίζονται με την κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και οινοπνεύματος 
από τους νέους και θα εισαγάγει τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα παιδιά ηλικίας 
16 ετών ελαφρύ αλκοόλ στα εστιατόρια. Η νομοθεσία της ΕΕ θα έπρεπε επίσης να 
επιτρέπει σε ενηλίκους ηλικίας 18 ετών να προμηθεύονται αλκοόλ στα καταστήματα·

 θα χορηγεί σε 16χρονες ανήλικες εγκύους το δικαίωμα να αποφασίζουν σε σχέση με 
την άμβλωση· 

 θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν οικονομική βοήθεια σε ανήλικους γονείς.

Οι «ταυτότητες διαδικτύου» και οι συναφείς ιδέες έχουν συζητηθεί ως μέσα επαλήθευσης της 
ηλικίας και σε σχέση με άλλα ζητήματα επαλήθευσης. Καμία από τις λύσεις δεν έχει μέχρι 
στιγμής κριθεί αποτελεσματική, εκτός από μία. Πρώτα-πρώτα, καθώς το διαδίκτυο είναι 
παγκόσμιο και οι υπηρεσίες προσβάσιμες από παντού, κάθε λύση που δεν τηρείται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να παρακαμφθεί, π.χ. μέσω της χρήσης ξένης διεύθυνσης για 
πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο. Καμία χώρα, ούτε καν η ΕΕ δεν μπορεί να εφαρμόσει 
με ευκολία μια παγκόσμια λύση, η οποία δεν στηρίζεται από το σύνολο της διαδικτυακής 
υποδομής, χωρίς συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Έπειτα, πολλές από τις τεχνικές λύσεις 
που έχουν εξετασθεί δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, καθώς π.χ. συλλέγουν τεράστιες 
ποσότητες δυνητικά ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
αντικείμενο κατάχρησης και επιθέσεων.

Στόχος του σχεδίου STORK που λαμβάνει χρηματοδότηση από την ΕΕ1 ήταν να βρεθεί μια
πρακτική λύση για την ασφαλή διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση (ηλεκτρονική 
ταυτότητα - eID).  Η ηλεκτρονική ταυτότητα αποτελεί μέρος μόνο του ζητήματος· ένα άλλο 
μέρος είναι η πιστοποίηση: Μπορεί κάποιος να δηλώσει ότι είναι κάποιο συγκεκριμένο 
πρόσωπο, αλλά ποιος ξέρει αν λέει την αλήθεια; Η απόδειξη της ταυτότητας γίνεται μέσω της 
διαδικασίας πιστοποίησης. Στην πράξη, βάζεις π.χ. την ηλεκτρονική σου ταυτότητα στον 
αναγνώστη κάρτας (ταυτοποίηση) και εισάγεις τον μυστικό κωδικό PIN (πιστοποίηση). Στη 
συνέχεια ελέγχονται τα παρεχόμενα δεδομένα για να διαπιστωθεί κατά πόσον ισχύουν.

Μία από τις περιπτώσεις δοκιμής στο STORK ονομαζόταν «Ασφαλέστερες διαδικτυακές 
συνομιλίες» (“Safer Chat”) και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και τους 
νέους. Οι «ασφαλέστερες διαδικτυακές συνομιλίες» καθιστούν εφικτή την ασφαλή 
διαδικτυακή συνομιλία με συνομήλικους φίλους χωρίς εισβολή ατόμων ηλικίας μεγαλύτερης 
από αυτή που προβλέπεται για την είσοδο στον χώρο διαδικτυακών συνομιλιών. Για τον 
«έλεγχο ηλικίας» χρησιμοποιείς την ηλεκτρονική σου ταυτότητα. Δεν είναι αναγκαίο ούτε 

                                               
1 Ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε ολόκληρη την Ευρώπη: https://www.eid-stork.eu/
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όνομα, ούτε διεύθυνση, ούτε άλλα δεδομένα. Οι «ασφαλέστερες διαδικτυακές συνομιλίες» 
δείχνουν ότι είναι δυνατή η αποκάλυψη μόνο των πληροφοριών εκείνων που είναι απολύτως 
αναγκαίες για την πρόσβαση σε μια διαδικτυακή υπηρεσία.

Η Επιτροπή θα προτείνει νομικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, πιστοποίηση και 
υπογραφή ως το καλοκαίρι του 2012. Μία από τις ακρογωνιαίες λίθους της θα είναι η 
αμοιβαία αναγνώριση και αποδοχή των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και η διασυνοριακή 
πιστοποίηση. Αναμένεται ότι αυτό θα επιτρέπει στους πολίτες να χρησιμοποιούν τις εθνικές 
ηλεκτρονικές ταυτότητές τους για πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες όχι μόνο στη χώρα 
τους αλλά και σε άλλα κράτη μέλη. Θα είναι επίσης δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών 
ταυτοτήτων για εκείνες τις υπηρεσίες και εφαρμογές που απαιτούν ασφαλή ταυτοποίηση και 
πιστοποίηση. Οι πάροχοι χώρων διαδικτυακών συνομιλιών θα έχουν τη δυνατότητα να 
παράσχουν καλύτερα προστατευμένα περιβάλλοντα ενσωματώνοντας τις αναγνωρισμένες και 
αποδεκτές σε επίπεδο ΕΕ ηλεκτρονικές ταυτότητες στο σύστημά τους. 

Το πρόγραμμα Safer Internet της Επιτροπής προωθεί την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του 
διαδικτύου και των κινητών συσκευών από τους νέους. Τα κέντρα Safer Internet σε 30 
ευρωπαϊκές χώρες ευαισθητοποιούν, βοηθούν και υποστηρίζουν παιδιά, δασκάλους και 
γονείς1.

Η Επιτροπή έχει συγκροτήσει συνασπισμό 28 κορυφαίων εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων 
του Facebook, της Google, κτλ)2 που έχουν δεσμευτεί να καταστήσουν το διαδίκτυο 
καλύτερο και ασφαλέστερο για τα παιδιά και τους νέους. Οι εταιρείες έχουν υποσχεθεί να 
υλοποιήσουν δράσεις προτεραιότητας, όπως η διευκόλυνση της καταγγελίας βλαβερού 
περιεχομένου, η εξασφάλιση ηλικιακά κατάλληλων ρυθμίσεων για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής, η διεύρυνση των δυνατοτήτων γονικού ελέγχου και η διαβάθμιση του 
περιεχομένου. Επιπλέον, η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα έγγραφο στρατηγικής που ορίζει μια 
σειρά αναγκαίων μέτρων για:

 την ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να αναπτύξουν ποιοτικό επιγραμμικό 
(διαδικτυακό) περιεχόμενο για τα παιδιά·

 τη δημιουργία ενός ασφαλούς διαδικτυακού περιβάλλοντος για τα παιδιά·
 την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους με τους οποίους μπορεί να έρθουν 

αντιμέτωπα τα παιδιά στο διαδίκτυο και την ενίσχυση των παιδιών με εργαλεία και 
στρατηγικές ώστε να προστατεύουν τους εαυτούς τους, να αναπτύξουν την κριτική 
τους σκέψη και τις ψηφιακές τους δεξιότητες·

 την ένταξη της διδασκαλίας της επιγραμμικής (διαδικτυακής) ασφάλειας στα σχολικά 
προγράμματα ως το 2013.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την προτεινόμενη εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ της νομοθεσίας 
που σχετίζεται με την εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας και η οργάνωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, 
η ΕΕ δεν μπορεί να προτείνει νομοθετικές πράξεις που αφορούν το σχολικό πρόγραμμα, όπως 
ένα σύστημα βαθμολογίας των δασκάλων και την υποχρεωτική σεξουαλική αγωγή ή την 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
2 http://bit.ly/KFXd7k
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εκπαίδευση σε σχέση με το ζήτημα των ναρκωτικών. Ας σημειωθεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή Αναφορών ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ενέκριναν το 2006 
σύσταση (2006/962/ΕΚ) που ορίζει τις οκτώ βασικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν 
όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες. Στις «κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με 
την ιδιότητα του πολίτη», περιλαμβάνονται ορισμένα από τα θέματα που επισημαίνονται από 
την αναφέρουσα:  «Οι κοινωνικές ικανότητες συνδέονται με την προσωπική και κοινωνική 
ευημερία, η οποία απαιτεί την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα μπορούν να 
εξασφαλίζουν βέλτιστη σωματική και ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων, … για … την 
οικογένειά του και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του, των γνώσεων σχετικά με τον τρόπο 
που μπορεί να συμβάλει, εν προκειμένω, ένας υγιής τρόπος ζωής. Για την επιτυχή 
διαπροσωπική και κοινωνική συμμετοχή, είναι σημαντική η κατανόηση των κωδίκων και 
κοινά αποδεκτών τρόπων συμπεριφοράς, σε διαφορετικές κοινωνίες και περιβάλλοντα (π.χ. 
στην εργασία). Εξίσου σημαντική είναι η γνώση όσων βασικών εννοιών σχετίζονται με τα 
άτομα, τις ομάδες, τις επαγγελματικές οργανώσεις, την ισότητα των φύλων και την αποφυγή 
διακρίσεων, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Η κατανόηση των πολυπολιτισμικών και 
κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων των ευρωπαϊκών κοινωνιών και του τρόπου με τον οποίο 
αλληλεπιδρούν οι εθνικές πολιτισμικές ταυτότητες με την ευρωπαϊκή ταυτότητα έχουν επίσης 
ουσιαστική σημασία. ...» 

Όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών, 
το ειδικό πρόγραμμα «Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση», το οποίο 
καλύπτει την περίοδο από το 2007 ως το 2013 παρέχει χρηματοδότηση για καινοτόμα 
διασυνοριακά σχέδια με στόχο την πρόληψη των ναρκωτικών ουσιών, τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν εκστρατείες, έργα ευαισθητοποίησης και την παροχή αντικειμενικής 
πληροφόρησης στους νέους σχετικά με τους κινδύνους της παράνομης χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών. 

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, βλ. http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm  

Όσον αφορά την πρόταση σχετικά με τη ρύθμιση των αμβλώσεων, η Επιτροπή επισημαίνει 
ότι το εν λόγω ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Όσον αφορά την πρόταση της αναφέρουσας σχετικά με την οικονομική βοήθεια για τους 
έφηβους γονείς, τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα στο εν λόγω πεδίο. Η Επιτροπή 
καταρτίζει επί του παρόντος σύσταση για την προαγωγή των προσπαθειών των κρατών 
μελών και της ΕΕ ως προς την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας. Η σύσταση σχετικά με 
την παιδική φτώχεια θα ορίσει κοινές αρχές τόσο για την αποτελεσματική παρέμβαση σε 
βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης επίσης της οικογενειακής στήριξης, όσο και για την 
καλύτερη πρόσβαση των γονέων στην αγορά εργασίας, θα θεσπίσει μέτρα ενίσχυσης του 
εισοδήματος και βελτιωμένης πρόσβασης σε παιδική μέριμνα, υγειονομική περίθαλψη ή 
κοινωνικές υπηρεσίες, που μπορεί να επηρεάσουν θετικά την κατάσταση των έφηβων γονέων 
μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης. 

Συμπέρασμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εγκρίνει νομοθεσία μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής των 
εξουσιών που της ανατίθενται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη 
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για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εν προκειμένω, οι ενέργειες που αφορούν την εκπαίδευση, την πρόληψη των ναρκωτικών 
ουσιών, τις αμβλώσεις και την οικονομική βοήθεια για τις νεαρές οικογένειες πρέπει να 
υλοποιηθούν πρωτίστως από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Επιτροπή εκπονεί συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες σε ορισμένα από τα πεδία αυτά, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων ή 
χρηματοδότησης.

Όσον αφορά την ηλεκτρονική ταυτότητα, το πιλοτικό σχέδιο μεγάλης κλίμακας STORK1, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, παρέχει πλατφόρμα διασυνοριακής πιστοποίησης σε 
επίπεδο ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης νομικό πλαίσιο 
για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, πιστοποίηση και υπογραφή ως το φετινό καλοκαίρι. 

                                               
1 Ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.


