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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за решение за създаване на многогодишна програма на Общността за 
защита на децата при използване на интернет цели създаването на по-безопасна онлайн 
среда за децата, като насърчава инициативи за саморегулиране и по-висока 
осведоменост на обществото. „Програмата за по-безопасен интернет“ за деца и млади 
хора спомага за организацията на времето и ефективността на членовете на 
семейството в борбата срещу отрицателните последици на новите технологии. В новата 
програма приоритет се отдава на следните действия:
І. Намаляване на незаконното съдържание и борба срещу вредното поведение 
онлайн: действия за създаване на национални центрове за контакт, които да са на 
разположение на обществеността с цел съобщаване за незаконно онлайн съдържание и 
вредно поведение, със специално внимание към материали, съдържащи сексуална 
злоупотреба с деца, и сприятеляване с цел сексуална злоупотреба;
ІІ. Насърчаване на по-безопасна онлайн среда: насърчаване на инициативи за 
саморегулиране в тази област. Стимулиране на участието на деца и млади хора при 
създаването на по-безопасна онлайн среда, по-специално посредством младежки 
работни групи;
ІІІ. Осигуряване на обществена осведоменост: действия с целеви групи деца, 
родители и учители. Насърчаване на мултипликационния ефект посредством обмен на 
най-добри практики в рамките на мрежа на национални информационни центрове.
Подкрепа за центровете за контакт, където родители и деца могат да получат съвети, 
свързани с безопасността в онлайн среда;
ΙV. Създаване на база от знания чрез обединяване на европейско равнище на 
усилията на учените, работещи в областта на детската безопасност в онлайн среда.
Създаване на база от знания относно използването на новите технологии от деца, 
тяхното въздействие върху децата и свързаните рискове. Използване на тези знания с 
цел подобряване на текущите действия в рамките на Програмата за по-безопасен 
интернет.

Интернет има непосредствени последици за ежедневието на гражданите. Поради това 
става изключително важно да се разработят методи за анализ, рамки и доводи, които 
осигуряват, че подобна технологическа промяна в нашите общества допринася за 
допълнителното насърчаване на равенството между мъжете и жените, момчетата 
и момичетата. Необходимо е спешно да се обхване въздействието, което новите 
технологии, включително интернет, биха могли да имат по отношение на правата на 
жените, и взискателно са се разгледат възможните им последици в дългосрочен план. 
Проектостановището подчертава необходимостта от прилагането на чувствителен към 
пола подход при разработването и изпълнението на различните действия по 
програмата. На момичетата и момчетата следва да бъдат гарантирани равни 
възможности и техните различни потребности трябва да бъдат оценени и да получат 
отражение във всяко предприето действие.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада 
си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Разпространението на Интернет и 
използването на нови технологии, 
например на мобилни телефони, 
продължава да нараства със значителни 
темпове на територията на Общността 
и предлага на всички граждани в 
еднаква степен отлични възможности за 
участие, интерактивност и творчество.
Продължават да съществуват рискове за 
деца и злоупотреби с технологиите, тъй 
като с променящите се технологии и 
социално поведение продължават да се 
появяват нови рискове и злоупотреби.
За да се стимулира използването на 
възможностите и възползването от 
предимствата, предлагани от Интернет
и другите онлайн технологии, се 
изискват също така мерки за 
насърчаване на тяхното по-безопасно 
използване.

(1) Разпространението на интернет и 
използването на нови технологии, 
например на мобилни телефони, 
продължава да нараства със значителни 
темпове в рамките на Общността и 
предлага на всички граждани в еднаква 
степен отлични възможности за участие, 
взаимодействие и творчество.
Продължават да съществуват рискове за 
децата и злоупотреби с технологиите, 
тъй като с променящите се технологии и 
социално поведение продължават да се 
появяват нови рискове и злоупотреби, 
както и да се насърчават 
стереотипи, които разколебават 
равенството между мъжете и 
жените, момчетата и момичетата.
За да се стимулира използването на 
възможностите и възползването от 
предимствата, предлагани от интернет
и другите онлайн технологии, се
изискват също така мерки за 
насърчаване на тяхното по-безопасно 
използване.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Ще съществува постоянна (4.) Съществува постоянна 
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необходимост от действия както в 
областта на съдържанието, което е 
потенциално вредно за децата, така по 
отношение на незаконното съдържание, 
по-специално на материали, съдържащи 
сексуална злоупотреба с деца. Същото 
се отнася и за деца, станали жертва на 
вредно и незаконно поведение, водещо 
до физически и психологически 
увреждания, и за деца, подтиквани към 
имитиране на такова поведение, чрез 
което вредят на себе си или на друг.

необходимост от действия както в 
областта на съдържанието, което е 
потенциално вредно за децата, по-
специално материали с порнографско 
съдържание, така по отношение на 
незаконното съдържание, по-специално 
на материали, съдържащи сексуална 
злоупотреба с деца. Същото се отнася и 
за деца, станали жертва на вредно и 
незаконно поведение, водещо до 
физически и психологически 
увреждания, и за деца, подтиквани към 
имитиране на такова поведение, чрез 
което вредят на себе си или на друг. За 
тази цел е необходимо да се отдели 
специално внимание на системите от 
типа „потребител към потребител“ 
(peer to peer).

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Решение № 276/1999/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 януари 1999 г. относно приемане на 
многогодишен план за действие на 
Общността за насърчаване на по-
безопасното използване на Интернет и 
новите онлайн технологии чрез борба с 
незаконното и вредното съдържание 
преди всичко в областта на защитата на 
децата и непълнолетните (План за 
действие за по-безопасен Интернет 
1998—2004 г.) и Решение № 
854/2005/ЕО на Европейския Парламент 
и на Съвета от 11 май 2005 г. за 
създаване на многогодишна програма на 
Общността за насърчаване на по-
безопасно използване на Интернет и 
нови онлайн технологии (Програмата за 

(6) Решение № 276/1999/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 януари 1999 г. относно приемане на 
многогодишен план за действие на 
Общността за насърчаване на по-
безопасното използване на Интернет и 
новите онлайн технологии чрез борба с 
незаконното и вредното съдържание 
преди всичко в областта на защитата на 
децата и непълнолетните (План за 
действие за по-безопасен Интернет 
1998—2004 г.) и Решение № 
854/2005/ЕО на Европейския Парламент 
и на Съвета от 11 май 2005 г. за 
създаване на многогодишна програма на 
Общността за насърчаване на по-
безопасно използване на Интернет и 
нови онлайн технологии (Програмата за 
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по-безопасен Интернет плюс 2005—
2008 г.) осигуриха финансиране от 
страна на Общността, което успешно 
насърчи множество инициативи и 
осигури европейска добавена стойност, 
както стана ясно от оценките на 
програмата, представени пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комитета на регионите.

по-безопасен Интернет плюс 2005—
2008 г.) осигуриха финансиране от 
страна на Общността, което успешно 
насърчи множество инициативи и 
осигури европейска добавена стойност, 
както стана ясно от оценките на
програмата, представени пред 
Европейския парламент, Съвета и 
Комитета на регионите. Програмата за 
по-безопасен Интернет плюс (2005-
2008 г.) и Новата по-безопасна 
програма (2009-2013 г.) спомагат за 
увеличаване на ефективността на 
членовете на семейството и 
организацията на времето им в 
борбата срещу отрицателните 
последици на новите технологии.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение I - действие 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Насърчаване на участието на деца и 
млади хора в изграждане на по-
безопасна онлайн среда. Действията ще
са предназначени за ангажиране на деца 
и млади хора, с цел по-добро разбиране 
на тяхната гледна точка и опит по 
отношение използване на онлайн 
технологии, що се отнася до 
насърчаване на по-безопасна онлайн 
среда за деца.

3. Насърчаване на участието на деца и 
млади хора в изграждане на по-
безопасна онлайн среда. Действията са 
предназначени за ангажиране на деца и 
млади хора, като се осигурява равно 
участие на момичета и момчета, 
жени и мъже, с цел по-добро 
разбиране на тяхната гледна точка и 
опит по отношение на използването на 
онлайн технологии и на това, по какъв 
начин да се насърчи по-безопасна 
онлайн среда за деца.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за решение
Приложение I - действие 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагане проучването на 
случаите, при които деца стават жертви 
в онлайн среда. Действията ще целят 
проучване на техническите, 
психологическите и социологичните 
въпроси, свързани със случаите, при 
които деца стават жертви в онлайн 
средата, включително интернет 
психически тормоз, сприятеляване с 
деца с цел извършване на сексуална 
злоупотреба, проблеми, свързани с 
материали, съдържащи сексуална 
злоупотреба с деца в онлайн среда, и 
нови форми на поведение, които биха 
могли да донесат риск от причиняване 
на вреди на децата.

3. Подпомагане проучването на 
случаите, при които деца стават жертви 
в онлайн среда. Действията, които 
включват чувствителен към пола 
подход, целят проучване на 
техническите, психологическите и 
социологичните въпроси, свързани със 
случаите, при които деца стават жертви 
в онлайн средата, включително 
интернет психически тормоз, 
сприятеляване с деца с цел извършване 
на сексуална злоупотреба, проблеми, 
свързани с материали, съдържащи 
сексуална злоупотреба с деца в онлайн 
среда, и нови форми на поведение,
които биха могли да донесат риск от 
причиняване на вреди на децата.

Or. en

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение I - действие 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Разширяване на познанието относно 
въздействието на използването на 
настоящите и нововъзникващите 
технологии върху децата и младите 
хора. Действията ще имат за цел по-
доброто разбиране на 
психологическото, поведенческото и 
социологическото въздействие върху 
децата и младите хора, използващи 
онлайн технологии, като се започне от 
въздействието в резултат от тяхното 
излагане на вредно съдържание и 

5. Разширяване на познанието относно 
въздействието на използването на 
настоящите и нововъзникващите 
технологии върху децата и младите 
хора. Действията, които включват 
чувствителен към пола подход, имат 
за цел по-доброто разбиране на 
психологическото, поведенческото и 
социологическото въздействие върху 
децата и младите хора, използващи 
онлайн технологии, като се започне от 
въздействието в резултат от тяхното 
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поведение, и се стигне до сприятеляване 
с цел сексуална злоупотреба и 
упражняване на психически тормоз 
измежду различните платформи—от 
компютри и мобилни телефони до 
конзоли за видеоигри и други 
нововъзникващи технологии.

излагане на вредно съдържание и 
поведение, и се стигне до сприятеляване 
с цел сексуална злоупотреба и 
упражняване на психически тормоз 
измежду различните платформи—от 
компютри и мобилни телефони до 
конзоли за видеоигри и други 
нововъзникващи технологии.

Or. en
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