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Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Tadeusz Zwiefka, Emil Radev, 

Barbara Matera, Nadine Morano, Salvatore Domenico Pogliese 
PPE-ryhmän puolesta 

Aihe: Internetissä esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta 

Viimeaikaiset raportit lasten hyväksikäytöstä internetissä kertovat huolestuttavista trendeistä. 
Verkossa on yhä enemmän sisältöä, jossa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi. Myös uudenlaisen 
sisällön kysyntä on lisääntynyt, aineiston väkivaltaisuus kasvanut ja uhrit ovat yhä nuorempia 
(Europolin mukaan 10 prosenttia uhreista on alle kaksivuotiaita). Rikoksentekijät tulevat lasten ja 
nuorten suosimiin sosiaalisiin medioihin etsimään alaikäisiä ja lapsia ja valmistelemaan heitä 
seksuaalista hyväksikäyttöä varten. Eurooppalaisten valvontaelinten on vaikea saada digitaalista 
todistusaineistoa, koska lasten hyväksikäyttäjät käyttävät yhä tehokkaampia salausmenetelmiä ja 
sijoittavat palvelintietokoneensa pimeään verkkoon, jossa henkilöllisyys voidaan salata tehokkaasti. 
Korkeatasoisen tieto- ja viestintäteknologian kehitys edellyttää korkeatasoisia turvallisuus- ja 
salausstandardeja. Verkossa toimivat hyväksikäyttäjät hyödyntävät näitä järjestelmiä estääkseen 
lainvalvontaviranomaisia pääsemästä käsiksi hyväksikäyttäjien hallussa olevaan sisältöön edes 
etsintäluvan turvin. Tämä on erittäin huolestuttavaa, sillä verkossa olevat hyväksikäyttäjät toimivat 
nimettömästi pimeässä verkossa ja laajentavat siellä rikollista toimintaansa. Näin ollen: 

1. Voiko komissio ilmoittaa, kuinka tehokkaasti lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen 
riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annettu direktiivi 2011/93/EU on 
pantu täytäntöön, ja katsooko komissio, että tätä direktiiviä voidaan soveltaa 
verkkoympäristössä? 

2. Aikooko komissio muuttaa kyseistä direktiiviä tai ehdottaa uutta säädöstä, jolla 
yhdenmukaistetaan laillinen verkkosalakuuntelu ja pääsy digitaalisen viestinnän dataan, jotta 
voidaan lopettaa rankaisemattomuus, jonka rikolliseen toimintaan käytetty nimettömyys ja 
salaustekniikat tarjoavat lukemattomille lasten hyväksikäyttäjille verkossa, ja jotta saada kuriin 
lisääntyvä lasten seksuaalinen saalistaminen ja viettely verkossa? 

3. Voiko komissio kertoa, mitä tuloksia on saatu maailmanlaajuisesta kumppanuudesta verkossa 
esiintyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumiseksi ja mitä muita toimia aiotaan toteuttaa 
yhteistyön vahvistamiseksi teollisuuden, kuten internetin palveluntarjoajien, kanssa tämän lapsiin 
kohdistuvan jatkuvan väkivallan poistamiseksi. Onko komissio halukas käynnistämään asian 
tärkeyttä vastaavan tietoisuutta lisäävän kampanjan, jolla lapsille, heidän vanhemmilleen ja 
opettajille annetaan mahdollisuus ymmärtää ja käsitellä internetin riskejä ja suojella lapsia 
verkossa? 
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