
PA\734254EL.doc PE409.378v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

2008/0047(COD)

30.6.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων 

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών 
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Adlib Express Watermark



PA\734254EL.doc 2/8 PE409.378v01-00

EL

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\734254EL.doc 3/8 PE409.378v01-00

EL

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση απόφασης για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την 
προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στοχεύει στη δημιουργία ενός 
ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, με την προώθηση πρωτοβουλιών 
αυτορρύθμισης και μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.  Το πρόγραμμα "Safer 
Internet για τα παιδιά και τους νέους θα διευκολύνει τη διαχείριση του χρόνου των 
μελών της οικογένειας και την αποτελεσματικότητά τους στην καταπολέμηση των 
αρνητικών επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών. Το νέο πρόγραμμα θα δώσει 
προτεραιότητα τις ακόλουθες δράσεις:
Ι. Περιορισμός του παράνομου περιεχόμενου και αντιμετώπιση της επιβλαβούς 
επιγραμμικής συμπεριφοράς: δράσεις για να αποκτήσει το κοινό τα εθνικά σημεία επαφής 
όπου θα καταγγέλλει το παράνομο επιγραμμικό περιεχόμενο και την επιβλαβή συμπεριφορά, 
με ιδιαίτερη έμφαση στο υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και τη συναναστροφή με 
βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης·
ΙΙ. Προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμμικού περιβάλλοντος: υποστήριξη πρωτοβουλιών 
αυτορύθμισης στον τομέα αυτό. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη 
δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος, ιδίως μέσω ομάδων νέων·
ΙΙΙ. Εξασφάλιση ευαισθητοποίησης του κοινού: δράσεις με στόχο τα παιδιά, τους γονείς 
και τους δασκάλους τους.  Ενθάρρυνση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος μέσω της 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του δικτύου εθνικών κέντρων 
ευαισθητοποίησης.  Υποστήριξη σημείων επαφής όπου γονείς και παιδιά μπορούν να 
λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία·
ΙV. Συγκρότηση μιας βάσης γνώσεων με τη συγκέντρωση ερευνητών που ασχολούνται με 
την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   Δημιουργία βάσης 
γνώσεων για τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά, τις επιπτώσεις που έχουν σε 
αυτά, καθώς και τους συναφείς κινδύνους.  Χρήση της βάσης αυτής για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα των εν εξελίξει δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet.

Το Διαδίκτυο έχει άμεσες συνέπειες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Συνεπώς, καθίσταται 
εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν αναλύσεις, πλαίσια και επιχειρήματα που 
εξασφαλίζουν την τεχνολογική αλλαγή των κοινωνιών μας, η οποία συμβάλλει στην 
περαιτέρω προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αγοριών και 
κοριτσιών.  Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιληφθούμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν 
οι νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, στα δικαιώματα των γυναικών 
και να ρίξουμε μια κριτική ματιά στις πιθανές μακροπρόθεσμες συνέπειες.  Το σχέδιο 
γνωμοδότησης τονίζει τη σημασία της ευαίσθητης από άποψη φύλου προσέγγισης που πρέπει 
να ακολουθηθεί ταυτόχρονα με την ανάπτυξη και την εφαρμογή διαφόρων προγραμματικών 
δράσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται σε κορίτσια και αγόρια οι ίδιες ευκαιρίες και οι 
ιδιαίτερες ανάγκες τους πρέπει να αξιολογούνται και να αντανακλώνται σε κάθε δράση που 
αναλαμβάνεται.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ζητεί από την Επιτροπή 
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Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) H διείσδυση του Ίντερνετ (Διαδικτύου) 
και η χρήση των τεχνολογιών 
επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, 
συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά στην 
Κοινότητα και παρέχει σε όλους 
ανεξαιρέτως τους πολίτες μεγάλες 
ευκαιρίες, όπως η συμμετοχή, η 
διαδραστικότητα και η δημιουργικότητα. 
Συνεχίζουν να υφίστανται κίνδυνοι για τα 
παιδιά, καθώς και η κατάχρηση των 
τεχνολογιών ενώ, εξαιτίας των 
μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και 
κοινωνικών συμπεριφορών, συνεχίζουν να 
προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και 
καταχρήσεις. Για την ενθάρρυνση της 
αξιοποίησης των ευκαιριών και της 
εκμετάλλευσης των θετικών οφελών που 
προκύπτουν από το Διαδίκτυο και άλλες 
επιγραμμικές τεχνολογίες, απαιτείται 
επίσης η λήψη μέτρων για την προαγωγή 
ασφαλέστερης χρήσης τους.

(1) H διείσδυση του Ίντερνετ (Διαδικτύου) 
και η χρήση των τεχνολογιών 
επικοινωνιών, όπως τα κινητά τηλέφωνα, 
συνεχίζει να αυξάνεται σημαντικά στην 
Κοινότητα και παρέχει σε όλους 
ανεξαιρέτως τους πολίτες μεγάλες 
ευκαιρίες, όπως η συμμετοχή, η 
διαδραστικότητα και η δημιουργικότητα. 
Συνεχίζουν να υφίστανται κίνδυνοι για τα 
παιδιά, καθώς και η κατάχρηση των 
τεχνολογιών ενώ, εξαιτίας των 
μεταβαλλόμενων τεχνολογιών και 
κοινωνικών συμπεριφορών και της 
προώθησης στερεοτύπων που 
υπονομεύουν την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών, 
συνεχίζουν να προκύπτουν νέοι κίνδυνοι 
και καταχρήσεις. Για την ενθάρρυνση της 
αξιοποίησης των ευκαιριών και της 
εκμετάλλευσης των θετικών οφελών που 
προκύπτουν από το Διαδίκτυο και άλλες 
επιγραμμικές τεχνολογίες, απαιτείται 
επίσης η λήψη μέτρων για την προαγωγή 
ασφαλέστερης χρήσης τους.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4.) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά 
βλαβερού περιεχόμενου για παιδιά όσο και 

(4.) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά 
βλαβερού περιεχόμενου για παιδιά, ιδίως 
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στο πεδίο του παράνομου περιεχόμενου, 
ιδίως όσον αφορά υλικό που αφορά την 
σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, θα 
υπάρχει συνεχής ανάγκη για ανάληψη 
δράσης. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά που 
καθίστανται θύματα βλαβερής και 
παράνομης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα 
σωματικές και ψυχολογικές βλάβες, όπως 
και για παιδιά που δελεάζονται να 
μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές 
προξενώντας βλάβη στους εαυτούς τους 
και σε άλλους.

του πορνογραφικού υλικού, όσο και στο 
πεδίο του παράνομου περιεχόμενου, ιδίως 
όσον αφορά υλικό που αφορά την 
σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, θα 
υπάρχει συνεχής ανάγκη για ανάληψη 
δράσης. Το ίδιο ισχύει και για παιδιά που 
καθίστανται θύματα βλαβερής και 
παράνομης συμπεριφοράς με αποτέλεσμα 
σωματικές και ψυχολογικές βλάβες, όπως 
και για παιδιά που δελεάζονται να 
μιμηθούν ανάλογες συμπεριφορές 
προξενώντας βλάβη στους εαυτούς τους 
και σε άλλους. Προς το σκοπό αυτό, 
δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα 
ομότιμων επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η απόφαση αριθ. 276/1999/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, 
για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα 
δράσης για την προώθηση ασφαλέστερης 
χρήσης του Ίντερνετ και νέων 
επιγραμμικών τεχνολογιών μέσω της 
καταπολέμησης του παράνομου και 
βλαβερού περιεχόμενου κυρίως στο πεδίο 
της προστασίας των παιδιών και των 
ανηλίκων (σχέδιο δράσης για ασφαλέστερη 
χρήση του Ίντερνετ, 1998-2004) και η 
απόφαση αριθ. 854/2005/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για την 
θέσπιση πολυετούς κοινοτικού 
προγράμματος σχετικά με την προαγωγή 
ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και 
νέων επιγραμμικών τεχνολογιών 
(πρόγραμμα Safer Internet plus, 2005 έως 
2008) παρέχουν κοινοτική χρηματοδότηση, 

(6) Η απόφαση αριθ. 276/1999/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιανουαρίου 1999, 
για ένα πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα 
δράσης για την προώθηση ασφαλέστερης 
χρήσης του Ίντερνετ και νέων 
επιγραμμικών τεχνολογιών μέσω της 
καταπολέμησης του παράνομου και 
βλαβερού περιεχόμενου κυρίως στο πεδίο 
της προστασίας των παιδιών και των 
ανηλίκων (σχέδιο δράσης για ασφαλέστερη 
χρήση του Ίντερνετ, 1998-2004) και η 
απόφαση αριθ. 854/2005/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για την 
θέσπιση πολυετούς κοινοτικού 
προγράμματος σχετικά με την προαγωγή 
ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και 
νέων επιγραμμικών τεχνολογιών 
(πρόγραμμα Safer Internet plus, 2005 έως 
2008) παρέχουν κοινοτική χρηματοδότηση, 
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η οποία έχει ενθαρρύνει επιτυχώς ποικίλες 
πρωτοβουλίες και έχει προσδώσει 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως 
τεκμηριώνεται από τις αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή των Περιφερειών.

η οποία έχει ενθαρρύνει επιτυχώς ποικίλες 
πρωτοβουλίες και έχει προσδώσει 
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως 
τεκμηριώνεται από τις αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή των Περιφερειών. Το 
πρόγραμμα "Safer Internet plus" (2005-
2008) και το "new Safer Programme" 
(2009-2013) διευκολύνουν την 
αποτελεσματικότητα των μελών της 
οικογένειας και τη διαχείριση του χρόνου 
τους στην καταπολέμηση των αρνητικών 
επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - Δράση 2 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
παιδιών και των νέων στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν 
στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων 
με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των 
απόψεων και των εμπειριών τους όσον 
αφορά τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με 
τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου 
επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
παιδιών και των νέων στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν 
στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων, 
εξασφαλίζοντας τη ίση συμμετοχή 
κοριτσιών και αγοριών, γυναικών και 
ανδρών, με σκοπό τη βελτιωμένη 
κατανόηση των απόψεων και των 
εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση 
επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και 
σχετικά με τρόπους προαγωγής 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - Δράση 4 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προαγωγή της διερεύνησης της 
επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. 
Οι δράσεις θα στοχεύουν στη διερεύνηση 
τεχνικών, ψυχολογικών και 
κοινωνιολογικών θυμάτων που συνδέονται 
με μηχανισμούς δημιουργίας θυμάτων 
(θυματοποίηση) παιδιών σε επιγραμμικό 
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων της 
παρενόχλησης/εκφοβισμού, της 
συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, θυμάτων που συνδέονται 
με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και με νέες μορφές 
συμπεριφοράς που μπορούν να είναι 
επικίνδυνες για τα παιδιά.

4. Προαγωγή της διερεύνησης της 
επιγραμμικής θυματοποίησης των παιδιών. 
Οι δράσεις, που θα περιλαμβάνουν μια 
ευαίσθητη από άποψη φύλου προσέγγιση, 
θα στοχεύουν στη διερεύνηση τεχνικών, 
ψυχολογικών και κοινωνιολογικών 
θυμάτων που συνδέονται με μηχανισμούς 
δημιουργίας θυμάτων (θυματοποίηση) 
παιδιών σε επιγραμμικό περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων της 
παρενόχλησης/εκφοβισμού, της 
συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, θυμάτων που συνδέονται 
με επιγραμμικό υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και με νέες μορφές 
συμπεριφοράς που μπορούν να είναι 
επικίνδυνες για τα παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι - Δράση 4 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα 
αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και 
τους νέους. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη 
βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, 
συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών 
αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη 
χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα 
αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό 
περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις 
συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής 
κακοποίησης, την

5. Αύξηση των γνώσεων σχετικά με τα 
αποτελέσματα της χρήσης σημερινών και 
αναδυόμενων τεχνολογιών στα παιδιά και 
τους νέους. Οι δράσεις, που θα 
περιλαμβάνουν μια ευαίσθητη από άποψη 
φύλου προσέγγιση,  θα στοχεύουν στη 
βελτιωμένη κατανόηση των ψυχολογικών, 
συμπεριφορικών και κοινωνιολογικών 
αποτελεσμάτων σε παιδιά και νέους από τη 
χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, από τα 
αποτελέσματα της έκθεσης σε βλαβερό 
περιεχόμενο και συμπεριφορές έως τις 
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παρενόχληση/εκφοβισμό, και σε διάφορες 
πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα 
κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες 
παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες 
τεχνολογίες.

συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής 
κακοποίησης, την 
παρενόχληση/εκφοβισμό, και σε διάφορες 
πλατφόρμες, από τους υπολογιστές και τα 
κινητά τηλέφωνα έως τις κονσόλες
παιχνιδιών και άλλες αναδυόμενες 
τεχνολογίες.

Or. en
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