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Comisia s-a angajat să combată abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea sexuală a 
acestora. În cadrul Strategiei europene pentru un internet mai bun pentru copii1, Comisia 
cofinanțează rețeaua INHOPE de hotline-uri2 prin care utilizatorii de internet pot semnala 
materiale conținând abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM) și prin care, în colaborare cu 
furnizorii de servicii online și cu autoritățile de aplicare a legii, se pot lua măsuri pentru 
eliminarea conținutului respectiv și se pot colecta statistici și tendințe. Comisia împărtășește 
îngrijorarea cu privire la creșterea rapidă a „CSAM autogenerate” observată la nivel mondial3. 

Directiva privind abuzul sexual asupra copiilor4 incriminează abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a acestora. Răspunderea penală a adulților se aplică și în cazul în care 
copilul cooperează. 

Noua propunere de act legislativ privind serviciile digitale5 stabilește o serie de obligații 
importante, inclusiv pentru platformele online foarte mari, care vor trebui să evalueze și să 
atenueze riscurile pe care sistemele lor le prezintă în ceea ce privește răspândirea conținutului 
ilegal și orice impact asupra drepturilor copiilor. În prezent este în curs de elaborare o 
propunere de regulament provizoriu care să garanteze că furnizorii de servicii de comunicații 
online își pot continua, sub rezerva anumitor condiții, măsurile voluntare de combatere a 
abuzului sexual online asupra copiilor6. După cum s-a anunțat în Strategia pentru combaterea 
mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor7, Comisia va propune în 2021 și o soluție 
legislativă pe termen lung pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor. 

În plus, în temeiul Directivei revizuite privind serviciile mass-media audiovizuale8, 
platformele de partajare a materialelor video trebuie să pună în aplicare măsuri, inclusiv 
verificări efective ale vârstei, controale parentale și mecanisme de semnalare și raportare, 
pentru a restricționa accesul copiilor la conținutul dăunător online și pentru a proteja publicul 
larg de conținutul care constituie infracțiuni.

1 COM(2012) 196 final, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-better-internet-children
2 Membrii Asociației Internaționale a Hotline-urilor de pe Internet (INHOPE), www.inhope.org
3 https://www.inhope.org/EN/articles/what-if-inhope-focus-group-2021 
4 Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, JO L 335/1, 17.12.2011.
5 Propunere de Regulament privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile 
digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE, 15 decembrie 2020, COM/2020/825 final 
6 COM(2020) 568 final din 10.9.2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0568&from=RO
7 COM(2020) 607 final din 24.7.2020.
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010L0013-20181218&from=RO 
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