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30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0642/2011 dėl teisės aktų vaikų klausimais suderinimo, kurią 
pateikė Prancūzijos pilietė Melissa Valentin

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja atstovauja 60 Italijos, Švedijos ir Prancūzijos vaikų, dalyvaujančių 
„Comenius“ tarptautinėje švietimo ir bendradarbiavimo programoje „Mažųjų Europa: teisės ir 
pareigos“, grupei. Peticijos pateikėja nurodo įvairius sektorius, kurie, jos ir vaikų, kuriems ji 
padeda, nuomone, turėtų būti vienodai reglamentuojami visoje Europos Sąjungoje. Šie 
sektoriai apima internetą, švietimą, narkotikus (alkoholį, tabaką ir narkotines medžiagas) ir 
lytinius klausimus. Šio pasiūlymo pagrindas – pateiktas lyginamasis valstybių narių teisės 
aktų tyrimas. Todėl peticijos pateikėja klausia, ar Europos Sąjunga gali aptarti šį pasiūlymą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticijos pateikėja atstovauja 60 Italijos, Švedijos ir Prancūzijos vaikų, dalyvaujančių 
„Comenius“ tarptautinėje švietimo ir bendradarbiavimo programoje „Mažųjų Europa: teisės ir 
pareigos“, grupei. Peticijos pateikėja nurodo įvairius sektorius, kurie, vaikų nuomone, turėtų 
būti vienodai reglamentuojami visoje Europos Sąjungoje. Šie sektoriai apima internetą, 
švietimą, narkotikus (alkoholį, tabaką ir narkotines medžiagas) ir lytinius klausimus. 
Konkrečiai peticijos pateikėja prašo ES teisės aktais:

 pradėti taikyti „internetinę ID kortelę“, kuri būtų reikalinga norint patekti į interneto 
svetaines. Tada būtų lengva užblokuoti tam tikrų svetainių prieinamumą vaikams;

 nustatyti mokytojų klasifikavimo sistemą ir įvesti privalomą lytinį švietimą;
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 sukurti švietimo sistemas, kuriose būtų teikiama informacija apie jaunimo 
piktnaudžiavimo narkotikais ir alkoholiu keliamus pavojus, ir suteikti galimybę 
16 metų amžiaus vaikams nusipirkti nestipraus alkoholio restoranuose. ES teisės aktais 
taip pat turėtų būti leidžiama 18 metų amžiaus suaugusiesiems įsigyti alkoholio 
parduotuvėse;

 suteikti 16 metų amžiaus nėščiosioms nepilnametėms teisę nuspręsti dėl aborto;
 įpareigoti valstybes nares teikti finansinę pagalbą nepilnamečiams tėvams.

„Internetinės ID kortelės“ arba panašios koncepcijos jau kurį laiką aptariamos kaip priemonė, 
skirta patikrinti amžiui ir kitiems aspektams. Visi šie sprendimai, išskyrus vieną, iki šiol 
pasirodė esantys neveiksmingi. Pirmiausia, kadangi internetas yra pasaulinis ir paslaugomis 
galima naudotis iš bet kur, kiekvienas sprendimas, kurio nesilaikoma visame pasaulyje, gali 
būti apeitas, pvz., naudojantis užsienio adresu tam tikram turiniui atsisiųsti. Nė viena pavienė 
šalis ir netgi ES negali be pasaulinio sutarimo lengvai įgyvendinti pasaulinio sprendimo, 
kuriam nepritaikyta visa interneto infrastruktūra. Be to, daugelis svarstomų techninių 
sprendimų kelia papildomų problemų, pvz., surenkamas milžiniškas kiekis galbūt slaptų 
asmens duomenų, kuriais gali būti piktnaudžiaujama arba jie gali būti naudojami išpuoliams.

ES finansuojamo projekto STORK1 tikslas buvo rasti praktinį tarpvalstybinį saugios 
elektroninės atpažinties (eID) sprendimą. eID – tik viena istorijos pusė; kita – tapatumo 
nustatymas: asmuo, pateikdamas atpažinties duomenis, gali teigti esąs tam tikras asmuo, 
tačiau kas žino, ar asmuo sako tiesą? Deklaruojama tapatybė įrodoma nustatant tapatumą. 
Praktiškai įdedate, pvz., savo eID į kortelės skaitytuvą (atpažintis) ir įvedate PIN kodą 
(tapatumo nustatymas). Tada patikrinama, ar pateikti duomenys galioja.

Vienas iš bandomųjų STORK atvejų buvo vadinamas „Saugesni pašnekesiai“ (angl. „Safer 
Chat“), itin aktualus vaikams ir jaunimui. Naudojantis „Saugesniais pašnekesiais“, įmanoma 
saugiai šnekučiuotis su to paties amžiaus draugais, į pokalbių svetainę nesikišant vyresniems 
negu numatyto amžiaus asmenims. „Amžiui patikrinti“ naudojatės savo eID. Nereikia nei 
pavardės, nei adreso, nei kitų duomenų. „Saugesni pašnekesiai“ rodo, kad įmanoma atskleisti 
tik tą informaciją, kuri absoliučiai būtina siekiant prisijungti prie internetinės paslaugos. 

Komisija iki 2012 m. vasaros pateiks elektroninės atpažinties, tapatumo nustatymo ir parašo 
teisinės sistemos pasiūlymą. Vienas iš šios sistemos pagrindų bus abipusis tarpvalstybinis eID 
bei tapatumo nustatymo pripažinimas ir priėmimas. Tai turėtų piliečiams suteikti galimybę 
naudotis savo eID siekiant prisijungti prie internetinių paslaugų ne tik namuose, bet ir kitose 
valstybėse narėse. eID bus galima naudotis ir toms paslaugoms bei taikomosioms sistemoms, 
kurioms reikia saugios atpažinties ir tapatumo nustatymo. Pokalbių svetainių paslaugų teikėjai 
galėtų suteikti geriau apsaugotas terpes, integruodami ES mastu pripažintas ir priimamas eID į 
savo sistemą. 

Komisijos Saugaus interneto programa jaunimas skatinamas saugiai ir atsakingai naudotis 
internetu ir mobiliaisiais prietaisais. . 30 Europos šalių esantys Saugaus interneto centrai 

                                               
1 Saugi elektroninė atpažintis visoje Europoje: https://www.eid-stork.eu/
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didina informuotumą, teikia pagalbą ir paramą vaikams, mokytojams ir tėvams1.

Komisija sudarė 28 pirmaujančiųjų bendrovių (įskaitant Facebook, Google ir kt.)2, kurios 
įsipareigojo internetą padaryti geresnį ir saugesnį vaikams ir jaunimui, koaliciją. Bendrovės 
pažadėjo įgyvendinti prioritetinius veiksmus – palengvinti galimybes pranešti apie žalingą 
turinį, užtikrinti amžių atitinkančius privatumo nustatymus, suteikti platesnes tėvų kontrolės ir 
turinio klasifikavimo galimybes. Be to, Komisija neseniai paskelbė strategijos dokumentą, 
išdėstydama priemones, reikalingas siekiant:

 skatinti Europos verslo subjektus kurti kokybišką internetinį turinį vaikams;
 sukurti saugią aplinką vaikams internete;
 didinti informuotumą apie pavojus, su kuriais vaikai gali susidurti internete, ir suteikti 

jiems priemonių bei strategijų, kaip apsisaugoti, taip pat vystyti jų kritinį mąstymą ir 
skaitmeninius gebėjimus;

 iki 2013 m. į mokyklų programas įtraukti internetinį saugumą.

Konkrečiau kalbant apie siūlomą teisės aktų, susijusių su švietimu, derinimą ES lygmeniu, 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsniu, mokymo turinys ir švietimo 
sistemų organizavimas priklauso valstybių narių kompetencijai. Todėl ES negali siūlyti 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su mokyklų programomis, pvz.., mokytojų 
klasifikavimo sistemos ir privalomo lytinio švietimo ar švietimo narkotikų klausimu. Tačiau 
Peticijų komitetas norėtų pažymėti, kad Europos Vadovų Taryba ir Parlamentas 2006 m. 
priėmė rekomendaciją (2006/962/EB), kurioje išdėstytos aštuonios pagrindinės gebėjimų, 
kuriuos turėtų turėti visi ES piliečiai, sritys. Į „socialinius ir pilietinius gebėjimus“ įtrauktos 
kai kurios peticijos pateikėjos pabrėžtos temos: „<...> Socialiniai gebėjimai yra susiję su 
asmenine ir socialine gerove, kas reikalauja suvokti, kaip užsitikrinti optimalią fizinę ir 
psichinę sveikatą, kuri būtų asmeninis, šeimos ir artimiausios socialinės aplinkos turtas, ir 
žinoti, kaip sveikas gyvenimo būdas galėtų padėti tai pasiekti. Siekiant sėkmingo 
tarpasmeninio ir socialinio dalyvavimo yra ypač svarbu suprasti skirtingose visuomenėse ir 
aplinkoje (pvz., darbe) bendrai priimtinus elgesio ir elgsenos kodeksus. Taip pat svarbu žinoti 
bendras sąvokas, susijusias su asmenimis, grupėmis, darbo organizacijomis, lyčių lygybe ir 
nediskriminavimu, visuomene ir kultūra. Ypač svarbu suprasti Europos visuomenių 
daugiakultūrius ir socialinius bei ekonominius aspektus ir tai, kaip šalies kultūrinis tapatumas 
ir Europos tapatumas veikia vienas kitą...“. 

Dėl informacijos apie neteisėtų narkotikų vartojimą pažymėtina, kad pagal 2007–2013 m. 
laikotarpio specialiąją programą „Narkotikų prevencija ir informavimas“ teikiamas 
finansavimas novatoriškiems tarpvalstybiniams narkotikų prevencijos projektams, kurie gali 
apimti kampanijas, informuotumo didinimo projektus ir objektyvios informacijos teikimą 
jaunimui apie neteisėtų narkotikų vartojimo pavojus. 

Išsamią informaciją apie programą galima rasti http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm. 

Dėl siūlymo, susijusio su abortų reglamentavimu, Komisija pabrėžia, kad šis klausimas 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet.
2 http://bit.ly/KFXd7k.
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priklauso valstybių narių kompetencijai.

Dėl peticijos pateikėjos siūlymo teikti finansinę pagalbą paaugliams tėvams pažymėtina, kad 
šios srities kompetencija tebepriklauso valstybėms narėms. Komisija šiuo metu rengia 
rekomendaciją, kurioje valstybės narės ir ES bus skatinamos dėti pastangas kovoti su vaikų 
skurdu. Rekomendacijoje dėl vaikų skurdo bus išdėstyti bendri veiksmingos intervencijos 
pagrindinėse srityse principai, apimantys ir paramą šeimai, geresnes tėvų galimybes patekti į 
darbo rinką, pajamų rėmimo priemones ir geresnį vaikų priežiūros, sveikatos priežiūros ar 
socialinių paslaugų prieinamumą – visa tai gali turėti teigiamos įtakos paauglių tėvų padėčiai, 
nes būtų taikomas integruotas požiūris. 

Išvada

Europos Sąjunga gali priimti teisės aktus tik tose srityse, kuriose Europos Sąjungos sutartimi 
ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo jai suteikti įgaliojimai.

Šiuo požiūriu veiksmus švietimo, narkotikų prevencijos, abortų ir finansinės pagalbos 
jaunoms šeimoms srityse pirmiausia turi įgyvendinti valstybės narės. Tačiau Komisija kai 
kuriose šių sričių rengia konkrečias iniciatyvas, įskaitant rekomendacijas ar finansavimą.

Dėl elektroninės ID kortelės, ES bendrai finansuojamu didelio masto bandomuoju projektu 
STORK1 suteikta ES masto tarpvalstybinė tapatumo nustatymo platforma elektroninėms 
paslaugoms. Komisija iki šių metų vasaros taip pat pateiks elektroninės atpažinties, tapatumo 
nustatymo ir parašo teisinės sistemos pasiūlymą.“

                                               
1 Saugi elektroninė atpažintis visoje Europoje.


