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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua 
koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta pyritään luomaan turvallisempi 
verkkoympäristö lapsille edistämällä itsesääntelyaloitteita ja lisäämällä tietoisuutta 
yhteiskunnassa. Lapsia ja nuoria varten kehitetyllä "Safer Internet -ohjelmalla" helpotetaan 
perheenjäsenten ajankäytön suunnittelua ja autetaan torjumaan tehokkaammin uusien 
tekniikoiden kielteisiä vaikutuksia. Seuraavat toimet on asetettu etusijalle uudessa ohjelmassa:
Ι. Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen verkkokäyttäytymisen 
torjuminen: yleisölle järjestetään kansallisia yhteyspisteitä, joihin he voivat tehdä ilmoituksia 
laittomasta sisällöstä ja haitallisesta käyttäytymisestä verkossa, etenkin materiaalista, joka 
liittyy lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja viekoitteluun;
ΙΙ. Turvallisemman verkkoympäristön edistäminen: edistetään asiaa koskevia 
itsesääntelyaloitteita; lapsia ja nuoria kannustetaan osallistumaan turvallisemman 
verkkoympäristön kehittämiseen erityisesti nuorisopaneeleiden kautta;
ΙΙΙ. Yleisen tietoisuuden lisääminen: lapsille, vanhemmille ja opettajille suunnatut toimet; 
lisätään kerrannaisvaikutuksia kansallisten tiedotuskeskusten verkon kautta tapahtuvalla 
parhaiden käytäntöjen vaihdolla; tuetaan yhteyspisteitä, joista vanhemmat ja lapset voivat 
saada verkon turvalliseen käyttöön liittyviä neuvoja;
ΙV. Tietämyspohjan luominen tuomalla yhteen lasten verkkoturvallisuuden alalla toimivia 
tutkijoita Euroopan tasolla; luodaan tietämyspohja uusien tekniikoiden käytöstä, niiden 
vaikutuksista lapsiin ja niihin liittyvistä riskeistä; käytetään tietämyspohjaa Safer Internet -
ohjelman puitteissa meneillään olevien toimien tehostamiseen.

Internetillä on välittömiä vaikutuksia kansalaisten jokapäiväiseen elämään. Siksi on 
äärimmäisen tärkeää kehittää selvityksiä, puitteita ja perusteluja, joilla voidaan varmistaa, että 
yhteiskuntiemme tekninen muuttuminen tapahtuu siten, että se osaltaan edistää miesten ja 
naisten, poikien ja tyttöjen tasa-arvon kehittymistä. On pikaisesti selvitettävä, miten uudet 
tekniikat, muun muassa internet, voivat vaikuttaa naisten oikeuksiin, ja tarkastella kriittisesti 
niiden mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia. Lausuntoluonnoksessa korostetaan 
sukupuolinäkökohdat huomioon ottavan lähestymistavan merkitystä kehitettäessä ja 
pantaessa täytäntöön eri ohjelmiin sisältyviä toimenpiteitä. Tytöille ja pojille on taattava 
samat mahdollisuudet ja heidän erilaisia tarpeitaan on arvioitava ja otettava huomioon 
kaikissa toteutettavissa toimenpiteissä.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Internetin ja muiden 
viestintäteknologioiden, kuten 
matkapuhelimien levinneisyys ja käyttö 
kasvavat edelleen yhteisössä huomattavasti 
tarjoten kaikille kansalaisille suuria 
mahdollisuuksia esimerkiksi 
osallistumiseen, vuorovaikuttamiseen ja 
luovuuteen. Myös lapsille aiheutuvat riskit 
ja teknologioiden väärinkäyttö ovat 
jatkuvia ongelmia, ja teknologioiden ja 
yhteiskunnallisten käyttäytymismallien 
muuttuminen tuottavat jatkuvasti uusia 
riskejä ja väärinkäytöksiä. Jotta voitaisiin 
edistää internetin ja muiden 
verkkoteknologioiden tarjoamien 
mahdollisuuksien ja myönteisten 
ominaisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan 
myös toimia niiden turvallisen käytön 
edistämiseksi.

(1) Internetin ja muiden 
viestintäteknologioiden, kuten 
matkapuhelimien levinneisyys ja käyttö 
kasvavat edelleen yhteisössä huomattavasti 
tarjoten kaikille kansalaisille suuria 
mahdollisuuksia esimerkiksi 
osallistumiseen, vuorovaikuttamiseen ja 
luovuuteen. Myös lapsille aiheutuvat riskit 
ja teknologioiden väärinkäyttö ovat 
jatkuvia ongelmia, ja teknologioiden ja 
yhteiskunnallisten käyttäytymismallien 
muuttuminen tuottavat jatkuvasti uusia 
riskejä ja väärinkäytöksiä ja edistävät 
stereotypioita, jotka ovat vahingollisia 
miesten ja naisten ja poikien ja tyttöjen 
välisen tasa-arvon kannalta. Jotta 
voitaisiin edistää internetin ja muiden 
verkkoteknologioiden tarjoamien 
mahdollisuuksien ja myönteisten 
ominaisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan 
myös toimia niiden turvallisen käytön 
edistämiseksi.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen 
sisällön että laittoman sisällön, erityisesti 
lasten hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen 
alueella on jatkuvaa tarvetta 
toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista 
tulee ruumiillisiin ja psykologisiin 
vammoihin johtavan haitallisen ja 
laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, 

(4) Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen 
sisällön, etenkin pornograafisen aineiston,
että laittoman sisällön, erityisesti lasten 
hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen 
alueella on jatkuvaa tarvetta 
toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista 
tulee ruumiillisiin ja psykologisiin 
vammoihin johtavan haitallisen ja 
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jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista 
käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan 
vahinkoa itselleen ja muille.

laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, 
jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista 
käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan 
vahinkoa itselleen ja muille. Tässä 
yhteydessä on kiinnitettävä erityistä 
huomiota 
rinnakkaiskäyttäjäjärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
25 päivänä tammikuuta 1999 tekemällä 
päätöksellä N:o 276/1999/EY Internetin 
käyttöturvallisuuden parantamista 
koskevan yhteisön monivuotisen 
toimintasuunnitelman hyväksymisestä 
maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja 
haitallista sisältöä torjumalla, päätöksen 
muuttamisesta tehdyllä päätöksellä ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
11 päivänä toukokuuta 2005 tekemällä 
päätöksellä N:o 854/2005/EY Internetin ja 
uuden verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevan 
monivuotisen yhteisön ohjelman 
perustamisesta (Safer Internet plus 2005–
2008) on annettu yhteisön rahoitusta, jolla 
on onnistuneesti kannustettu monenlaisia 
hankkeita ja tuotettu eurooppalaista 
lisäarvoa, kuten käy ilmi ohjelmien 
arvioinneista, jotka on toimitettu Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja alueiden 
komitealle.

(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
25 päivänä tammikuuta 1999 tekemällä 
päätöksellä N:o 276/1999/EY Internetin 
käyttöturvallisuuden parantamista 
koskevan yhteisön monivuotisen 
toimintasuunnitelman hyväksymisestä 
maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja 
haitallista sisältöä torjumalla, päätöksen 
muuttamisesta tehdyllä päätöksellä ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
11 päivänä toukokuuta 2005 tekemällä 
päätöksellä N:o 854/2005/EY Internetin ja 
uuden verkkoteknologian 
käyttöturvallisuutta koskevan 
monivuotisen yhteisön ohjelman 
perustamisesta (Safer Internet plus 2005–
2008) on annettu yhteisön rahoitusta, jolla 
on onnistuneesti kannustettu monenlaisia 
hankkeita ja tuotettu eurooppalaista 
lisäarvoa, kuten käy ilmi ohjelmien 
arvioinneista, jotka on toimitettu Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja alueiden 
komitealle.  "Safer Internet plus -
ohjelmalla"(2005–2008) ja uudella 
"Safer Programme" -ohjelmalla (2009–
2013) helpotetaan perheenjäsenten 
ajankäytön suunnittelua ja autetaan 
torjumaan tehokkaammin uusien 
tekniikoiden kielteisiä vaikutuksia.
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Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Liite I  jakso 2  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lasten ja nuorten kannustaminen 
osallistumaan turvallisemman 
verkkoympäristön kehittämiseen. 
Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja 
nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin 
paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään 
ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden 
käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka 
verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä 
turvallisempi lapsille.

3. Lasten ja nuorten kannustaminen 
osallistumaan turvallisemman 
verkkoympäristön kehittämiseen. 
Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja 
nuoret toimintaan mukaan ja 
varmistamaan sekä tyttöjen ja poikien että 
naisten ja miesten yhtäläinen 
osallistuminen, jotta voitaisiin paremmin 
ymmärtää heidän näkemyksiään ja 
kokemuksiaan verkkoteknologioiden 
käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka 
verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä 
turvallisempi lapsille.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
Liite I  jakso 4  3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista 
koskevan selvitystyön edistäminen. 
Toimenpiteillä pyritään selvittämään 
teknisiä, psykologisia ja sosiologisia 
kysymyksiä, jotka liittyvät lasten 
sortamiseen verkkoympäristössä, mukaan 
luettuna kiusaaminen, viekoittelu, lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä 
materiaali ja uusimmat käyttäytymismallit, 
jotka voivat aiheuttaa lapsille riskejä tai 
vahinkoa.

3. Verkossa tapahtuvaa lasten sortamista 
koskevan selvitystyön edistäminen. 
Toimenpiteillä, joissa otetaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat, pyritään 
selvittämään teknisiä, psykologisia ja 
sosiologisia kysymyksiä, jotka liittyvät 
lasten sortamiseen verkkoympäristössä, 
mukaan luettuna kiusaaminen, viekoittelu, 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyvä materiaali ja uusimmat 
käyttäytymismallit, jotka voivat aiheuttaa 
lapsille riskejä tai vahinkoa.
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Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
Liite I  Jakso 4  5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja 
tulevien teknologioiden käytön 
vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. 
Toimenpiteillä pyritään ymmärtämään 
paremmin verkkoteknologioita käyttäville 
lapsille ja nuorille aiheutuvia psykologisia, 
käytöksellisiä vaikuttavia ja sosiologisia 
vaikutuksia, lähtien vaikutuksista, joita 
aiheutuu haitalliselle sisällölle ja 
käytökselle altistumisesta, aina 
viekoitteluun ja kiusaamiseen eri 
viestintävälineissä, tietokoneista ja 
matkapuhelimista pelikonsoleihin ja 
muihin uusiin teknologioihin.

5. Tietoisuuden lisääminen nykyisten ja 
tulevien teknologioiden käytön 
vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. 
Toimenpiteillä, joissa otetaan huomioon 
sukupuolinäkökohdat, pyritään 
ymmärtämään paremmin 
verkkoteknologioita käyttäville lapsille ja 
nuorille aiheutuvia psykologisia, 
käytöksellisiä ja sosiologisia vaikutuksia, 
lähtien vaikutuksista, joita aiheutuu 
haitalliselle sisällölle ja käytökselle 
altistumisesta, aina viekoitteluun ja 
kiusaamiseen eri viestintävälineissä, 
tietokoneista ja matkapuhelimista 
pelikonsoleihin ja muihin uusiin 
teknologioihin.

Or. en
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