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LÜHISELGITUS

Ettepanek võtta vastu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm 
Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks on suunatud laste 
jaoks turvalisema võrgukeskkonna loomisele, edendades ühiskonnas iseregulatsiooni algatusi
ning  suuremat teadlikkust. Lastele ja noortele mõeldud programm „Safer Internet” kergendab 
perekonnaliikmete ajaplaneerimist ja tulemuslikkust  uute tehnoloogiate negatiivsete mõjude 
vastu võitlemisel. Uus programm seab esikohale järgmised meetmed:
Ι. Vähendada ebaseadusliku sisuga materjalide hulka ja võidelda kahjuliku tegevusega 
Internetis: meetmed, mille abil pakkuda üldsusele riiklikke kontaktpunkte, kuhu teatada 
võrgus leiduvatest ebaseadusliku sisuga materjalidest ja kahjulikust tegevusest, keskendudes 
eelkõige laste seksuaalset kuritarvitamist kajastavatele materjalidele ning seksuaalsuhte 
eesmärgil kontakti otsimisele;
ΙΙ. Toetada turvalisemat võrgukeskkonda: iseregulatsiooni algatuste edendamine selles 
valdkonnas. Soodustada laste ja noorte kaasamist turvalisema võrgukeskkonna loomisesse, 
eriti noorte töörühmade abil;
ΙΙΙ. Tagada üldsuse teadlikkus: meetmed, mis on suunatud lastele, nende vanematele ja  
õpetajatele. Soodustada mitmekordset mõju parimate tavade vahetamise abil riiklike 
teadlikkuse suurendamiseks loodud keskuste võrgustiku raames. Toetada kontaktpunkte, kus 
vanemad ja lapsed võivad saada teavet võrgukeskkonna ohutu kasutamise kohta.
ΙV. Luua teadmistebaas, viies kokku uurijad, kes tegelevad Euroopas laste turvalisusega 
tagamisega võrgus. Luua teadmistebaas, mis hõlmab uute tehnoloogiate kasutamist laste 
poolt, nende mõjusid lastele ning nendega seotud ohte. Kasutada seda programmi „Safer 
Internet” raames käimasolevate meetmete tõhususe suurendamiseks.

Internetil on inimese igapäevaelule otsesed tagajärjed. Seetõttu on äärmiselt tähtis koostada 
analüüse, raamprogramme ja argumente, mis tagaksid meie ühiskonna sellised tehnilised 
muutused, mis aitavad kaasa naiste ja meeste, poiste ja tüdrukute võrdõiguslikkuse 
edasisele edendamisele. On vaja kiiresti mõista, missugused mõjud võivad uutel 
tehnoloogiatel, sealhulgas Internetil olla naiste õigustele, ning hinnata kriitiliselt nende 
võimalikke pikaajalisi mõjusid. Käesolev arvamuse projekt rõhutab sootundliku 
lähenemisviisi rakendamise tähtsust programmi erinevate meetmete arendamisel ja 
rakendamisel. Tüdrukutele ja poistele tuleb tagada ühesugused võimalused ning nende 
erinevaid vajadusi hinnata ning kajastada kõikides võetud meetmetes.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Interneti levik ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate, näiteks 
mobiiltelefonide kasutamise kasv on 
ühenduses jätkuvalt märkimisväärne ning 
see pakub võrdselt kõikidele kodanikele 
suurepäraseid osalus-, suhtlemis- ja 
loomevõimalusi. Jätkuvalt varitsevad lapsi 
ohud ja esineb tehnoloogia kuritarvitamist 
ning muutuvate tehnoloogiate ja sotsiaalse 
käitumise tõttu tekivad uued ohud ja 
kuritarvitamise viisid. Selleks et 
soodustada Interneti ja teiste 
sidustehnoloogiate pakutavate võimaluste 
ja hüvede kasutamist, on tarvis ka uusi 
meetmeid nende kasutamise turvalisuse 
suurendamiseks.

(1) Interneti levik ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate, näiteks 
mobiiltelefonide kasutamise kasv on 
ühenduses jätkuvalt märkimisväärne ning 
see pakub võrdselt kõikidele kodanikele 
suurepäraseid osalus-, suhtlemis- ja 
loomevõimalusi. Jätkuvalt varitsevad lapsi 
ohud ja esineb tehnoloogia kuritarvitamist 
ning muutuvate tehnoloogiate ja sotsiaalse 
käitumise tõttu tekivad uued ohud ja 
kuritarvitamise viisid ning soodustatakse 
meeste ja naiste, poiste ja tüdrukute 
võrdõiguslikkust õhutavaid stereotüüpe.
Selleks et soodustada Interneti ja teiste 
sidustehnoloogiate pakutavate võimaluste 
ja hüvede kasutamist, on tarvis ka uusi 
meetmeid nende kasutamise turvalisuse 
suurendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4.) Jätkuvalt on vaja võtta meetmeid nii 
lapsi kahjustada võiva kui ka ebaseadusliku 
infosisu, eriti laste kuritarvitamist 
kajastavate materjalide suhtes. Sama kehtib 
ka laste kohta, kes on langenud sellise 
kahjuliku ja ebaseadusliku tegevuse 
ohvriks, mis kahjustab neid füüsiliselt ja 
vaimselt, ning laste kohta, keda 
ahvatletakse selliseid ennast ja teisi 
kahjustavaid tegevusi imiteerima.

(4.) Jätkuvalt on vaja võtta meetmeid nii 
lapsi kahjustada võiva, eelkõige 
pornograafiat sisaldava materjali, kui ka 
ebaseadusliku infosisu, eriti laste 
kuritarvitamist kajastavate materjalide 
suhtes. Sama kehtib ka laste kohta, kes on 
langenud sellise kahjuliku ja ebaseadusliku 
tegevuse ohvriks, mis kahjustab neid 
füüsiliselt ja vaimselt, ning laste kohta, 
keda ahvatletakse selliseid ennast ja teisi 
kahjustavaid tegevusi imiteerima. Selleks 
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pööratakse erilist tähelepanu 
võrdõigussüsteemile (peer to peer system).

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. jaanuari 1999. aasta otsuses 
nr 276/1999/EÜ, millega võetakse vastu 
ühenduse mitmeaastane tegevuskava 
Interneti ja uute sidustehnoloogiate ohutu 
kasutamise edendamiseks, et eelkõige laste 
ja alaealiste kaitseks võidelda 
ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
(turvalisema Interneti tegevuskava 1998-
2004), ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2005. aasta otsuses 
nr 854/2005/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse mitmeaastane programm 
Interneti ja uute sidustehnoloogiate 
turvalisema kasutamise edendamiseks 
(programm „Safer Internet plus” 2005–
2008), on sätestatud ühendusepoolne 
rahastamine, mis on edukalt soodustanud 
eri algatusi ning andnud Euroopa 
lisaväärtust, nagu on näidanud Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja regioonide 
komiteele esitatud programmihinnangud.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. jaanuari 1999. aasta otsuses 
nr 276/1999/EÜ, millega võetakse vastu 
ühenduse mitmeaastane tegevuskava 
Interneti ja uute sidustehnoloogiate ohutu 
kasutamise edendamiseks, et eelkõige laste 
ja alaealiste kaitseks võidelda 
ebaseadusliku ja kahjuliku infosisu vastu 
(turvalisema Interneti tegevuskava 1998-
2004), ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2005. aasta otsuses 
nr 854/2005/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse mitmeaastane programm 
Interneti ja uute sidustehnoloogiate 
turvalisema kasutamise edendamiseks 
(programm „Safer Internet plus” 2005–
2008), on sätestatud ühendusepoolne 
rahastamine, mis on edukalt soodustanud 
eri algatusi ning andnud Euroopa 
lisaväärtust, nagu on näidanud Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja regioonide 
komiteele esitatud programmihinnangud. 
Programm „Safer Internet plus” 2005–
2008 ja uus „Safer Programme” 2009–
2013 kergendavad perekonnaliikmete 
tulemuslikkust ja nende ajaplaneerimist 
uute tehnoloogiate negatiivsete mõjude 
vastu võitlemisel.

Or. en



PA\734254ET.doc 6/7 PE409.378v02-00

ET

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa 2. meetme lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Laste ja noorte turvalise 
võrgukeskkonna loomisse kaasamise 
edendamine. Meetmete eesmärk on kaasata 
lapsi ja noori, et paremini mõista nende 
seisukohti ja kogemusi sidustehnoloogiate 
kasutamisel ning arvamusi selle kohta, 
kuidas luua laste jaoks turvalisemat 
võrgukeskkonda.

3. Laste ja noorte turvalise 
võrgukeskkonna loomisse kaasamise 
edendamine. Meetmete eesmärk on kaasata 
lapsi ja noori, tagades tüdrukute ja poiste, 
naiste ja meeste võrdse osaluse, et  
paremini mõista nende seisukohti ja 
kogemusi sidustehnoloogiate kasutamisel 
ning arvamusi selle kohta, kuidas luua laste 
jaoks turvalisemat võrgukeskkonda.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa 4. meetme lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Laste ohvristamist võrgus käsitleva 
uurimistöö toetamine. Meetmete eesmärk 
on uurida tehnilisi, psühholoogilisi ja 
sotsioloogilisi küsimusi, mis on seotud 
laste ohvristamisega võrgus, sh kiusamise, 
seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise 
ja võrgus levivate, laste seksuaalset 
kuritarvitamist kujutavate materjalidega 
ning uute tegevustega, mis võivad lapsi 
ohustada.

4. Laste ohvristamist võrgus käsitleva 
uurimistöö toetamine. Sootundlikku 
lähenemisviisi ühendavate meetmete 
eesmärk on uurida tehnilisi, 
psühholoogilisi ja sotsioloogilisi küsimusi, 
mis on seotud laste ohvristamisega võrgus, 
sh kiusamise, seksuaalsuhte eesmärgil 
kontakti otsimise ja võrgus levivate, laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavate 
materjalidega ning uute tegevustega, mis 
võivad lapsi ohustada.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa 4. meetme lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teadmiste suurendamine valdkonnas, 
mis hõlmab praeguste ja uute tehnoloogiate 
kasutamise mõju lastele ja noortele. 
Meetmete eesmärk on paremini mõista, 
millist psühholoogilist, käitumuslikku ja 
sotsioloogilist mõju avaldab lastele ja 
noortele sidustehnoloogiate kasutamine –
alates kahjuliku sisuga materjalidega 
kokkupuutumise ja kahjuliku tegevuse 
ohvriks langemise mõjust kuni 
seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise 
ja kiusamise mõjuni – eri keskkondades 
alates arvutitest ja mobiiltelefonidest kuni 
videomängude ja teiste uute 
tehnoloogiateni.

5. Teadmiste suurendamine valdkonnas, 
mis hõlmab praeguste ja uute tehnoloogiate 
kasutamise mõju lastele ja noortele. 
Sootundlikku lähenemist ühendavate
meetmete eesmärk on paremini mõista, 
millist psühholoogilist, käitumuslikku ja 
sotsioloogilist mõju avaldab lastele ja 
noortele sidustehnoloogiate kasutamine –
alates kahjuliku sisuga materjalidega 
kokkupuutumise ja kahjuliku tegevuse 
ohvriks langemise mõjust kuni 
seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimise 
ja kiusamise mõjuni – eri keskkondades 
alates arvutitest ja mobiiltelefonidest kuni 
videomängude ja teiste uute 
tehnoloogiateni.

Or. en
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