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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymo dėl sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu besinaudojančių vaikų 
apsaugos Bendrijos programa, tikslas – sukurti saugesnę interneto aplinką vaikams skatinant 
savireguliavimo iniciatyvas ir didesnį visuomenės informuotumą. Programa „Saugesnis 
internetas“, skirta vaikams ir jaunimui turi palengvinti šeimos narių laiko valdymą ir 
efektyvumą kovojant su neigiamu naujų technologijų poveikiu. Naujojoje programoje 
pirmenybė teikiama šiems veiksmams:
I. Mažinti neteisėtą turinį ir kovoti su žalingu elgesiu internete. Tai veiksmai, kuriais 
siekiama įsteigti kontaktinius punktus, kuriems visuomenė gali pranešti apie neteisėtą 
interneto turinį ir žalingą elgesį, ypatingą dėmesį skiriant medžiagai, susijusiai su vaikų 
išnaudojimu, ir vaikų viliojimui.
ΙΙ. Skatinti saugesnę interneto aplinką. Tai reiškia skatinti savireguliavimo iniciatyvas šioje 
srityje. Siekiama skatinti vaikus ir jaunimą dalyvauti kuriant saugesnę interneto aplinką, ypač 
veikiant jaunimo grupėse.
ΙΙΙ. Užtikrinti visuomenės informuotumą. Tai veiksmai, skirti vaikams, jų tėvams ir 
mokytojams. Siekiama skatinti „daugiklio efektą“ keičiantis pažangiąja patirtimi per 
nacionalinių informuotumo centrų tinklą. Siekiama remti kontaktinius punktus, kuriuose tėvai 
ir vaikai gali gauti patarimų, kaip saugiai naudotis internetu.
ΙV. Sukurti žinių bazę Europos lygmeniu suburiant mokslininkus, kurie dirba vaikų 
saugumo naudojantis internetu srityje. Siekiama sukurti žinių bazę, kurioje būtų kaupiama 
informacija apie vaikų naudojamas naujas technologijas, poveikį, kurį jos daro vaikams, ir 
susijusius pavojus. Naudoti ją siekiant pagerinti pagal programą „Saugesnis internetas“ 
vykdomų veiksmų efektyvumą.

Internetas turi tiesioginį poveikį kasdieniam piliečių gyvenimui. Todėl labai svarbu rengti 
analizes, kurti sistemas ir teikti argumentus, kuriais būtų užtikrinamas toks technologinis 
mūsų visuomenių pokytis, kuris prisidėtų prie tolesnio vyrų ir moterų, berniukų ir 
mergaičių lygybės skatinimo. Būtinai reikia ištirti, kokį poveikį naujos technologijos, 
įskaitant internetą, gali turėti moterų teisėms, ir kritiškai vertinti jų galimas ilgalaikes 
pasekmes. Nuomonės projekte pabrėžiama, kad vystant ir įgyvendinant įvairius programos 
veiksmus svarbu taikyti požiūrį, kai atsižvelgiama į lyčių aspektus. Mergaitėms ir 
berniukams turėtų būti užtikrintos tos pačios galimybės ir imantis bet kokių veiksmų turi būti 
įvertinti skirtingi jų poreikiai ir šių poreikių paisoma.

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Interneto skverbtis ir ryšių 
technologijų, pavyzdžiui, judriojo ryšio 
telefonų, naudojimas Bendrijoje vis dar 
labai didėja ir visiems piliečiams teikia 
puikių, pavyzdžiui, dalyvavimo, sąveikos ir 
kūrybos, galimybių. Pavojų vaikams ir 
piktnaudžiavimo technologijomis vis dar 
yra, o dėl kintančių technologijų ir 
visuomenės elgesio kaitos kyla vis naujų 
pavojų ir atsiranda naujų išnaudojimo 
būdų. Siekiant paskatinti išnaudoti 
interneto ir kitų interneto technologijų 
galimybes ir pasinaudoti jų teigiamomis 
ypatybėmis, reikia ir saugesnį jų naudojimą 
skatinančių priemonių.

(1) Interneto skverbtis ir ryšių 
technologijų, pavyzdžiui, judriojo ryšio 
telefonų, naudojimas Bendrijoje vis dar 
labai didėja ir visiems piliečiams teikia 
puikių, pavyzdžiui, dalyvavimo, sąveikos ir 
kūrybos, galimybių. Pavojų vaikams ir 
piktnaudžiavimo technologijomis vis dar 
yra, o dėl kintančių technologijų ir 
visuomenės elgesio kaitos kyla vis naujų 
pavojų, taip pat skatinami stereotipai, 
pagal kuriuos atsisakoma vyrų ir moterų, 
berniukų ir mergaičių lygybės principo, ir 
atsiranda naujų išnaudojimo būdų. Siekiant 
paskatinti išnaudoti interneto ir kitų 
interneto technologijų galimybes ir 
pasinaudoti jų teigiamomis ypatybėmis, 
reikia ir saugesnį jų naudojimą skatinančių 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, 
kuris gali būti žalingas vaikams, ir 
neteisėto turinio, ypač medžiagos, 
susijusios su vaikų išnaudojimu, srityse. 
Tai taikoma ir vaikams, tampantiems 
žalingo ir neteisėto elgesio, kuris daro 
fizinę ir psichologinę žalą, aukomis bei 
vaikams, priviliojamiems pamėgdžioti 
tokius veiksmus, kurie žaloja juos pačius ir 
kitus.

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, 
kuris gali būti žalingas vaikams, ypač 
pornografinės medžiagos, ir neteisėto 
turinio, ypač medžiagos, susijusios su 
vaikų išnaudojimu, srityse. Tai taikoma ir 
vaikams, tampantiems žalingo ir neteisėto 
elgesio, kuris daro fizinę ir psichologinę 
žalą, aukomis bei vaikams, priviliojamiems 
pamėgdžioti tokius veiksmus, kurie žaloja 
juos pačius ir kitus. Šiuo tikslu ypatingas 
dėmesys turi būti skiriamas lygių grupių 
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(angl. peer to peer) sistemai.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) 1999 m. sausio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 276/1999/EB, patvirtinančiu 
daugiametį Bendrijos veiksmų planą dėl 
saugesnio naudojimosi internetu skatinimo 
ir naujų interneto technologijų, kovojant su 
neteisėtu ir žalingu turiniu, pirmiausia 
vaikų ir nepilnamečių apsaugos srityje 
(1998–2004 m. Saugesnio interneto 
veiksmų planas) ir 2005 m. gegužės 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 854/2005/EB, patvirtinančiu 
daugiametę Bendrijos programą, 
skatinančią saugesnį naudojimąsi internetu 
ir naujomis interneto technologijomis 
(2005–2008 m. programa „Safer Internet 
plus“), buvo suteiktas Bendrijos 
finansavimas, kuriuo buvo sėkmingai 
paskatintos įvairios iniciatyvos ir sukurta 
Europos pridėtinė vertė, kaip matyti iš 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų 
komitetui pateiktų programos vertinimų.

(6) 1999 m. sausio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 
276/1999/EB, patvirtinančiu daugiametį 
Bendrijos veiksmų planą dėl saugesnio 
naudojimosi internetu skatinimo ir naujų 
interneto technologijų, kovojant su 
neteisėtu ir žalingu turiniu, pirmiausia 
vaikų ir nepilnamečių apsaugos srityje 
(1998–2004 m. Saugesnio interneto 
veiksmų planas) ir 2005 m. gegužės 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 
Nr. 854/2005/EB, patvirtinančiu 
daugiametę Bendrijos programą, 
skatinančią saugesnį naudojimąsi internetu 
ir naujomis interneto technologijomis 
(2005–2008 m. programa „Daugiau 
saugumo internete“), buvo suteiktas 
Bendrijos finansavimas, kuriuo buvo 
sėkmingai paskatintos įvairios iniciatyvos 
ir sukurta Europos pridėtinė vertė, kaip 
matyti iš Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Regionų komitetui pateiktų programos 
vertinimų. Vykdant programą „Daugiau 
saugumo internete“ (2005–2008) ir 
„Naująją saugumo programą“ (2009–
2013) turi būti palengvintas šeimos narių 
laiko valdymas ir padidintas narių 
efektyvumas kovojant su neigiamais 
naujų technologijų padariniais.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 veiksmo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti 
kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus 
imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą 
siekiant geriau suprati jų požiūrį į 
naudojimąsi interneto technologijomis ir su 
tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti 
žinių, kaip interneto aplinką padaryti 
saugesnę vaikams.

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti 
kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus 
imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir 
jaunimą, užtikrinant lygų mergaičių ir 
berniukų, moterų ir vyrų dalyvavimą,
siekiant geriau suprati jų požiūrį į 
naudojimąsi interneto technologijomis ir su 
tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti 
žinių, kaip interneto aplinką padaryti 
saugesnę vaikams.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 veiksmo 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų 
skatinimas. Veiksmais bus siekiama ištirti 
su vaikų viktimizacija interneto aplinkoje 
(įskaitant priekabiavimą ir vaikų viliojimą) 
susijusius techninius, psichologinius ir 
sociologinius klausimus; klausimus, 
susijusius su interneto medžiaga, kurioje 
užfiksuotas vaikų seksualinis išnaudojimas, 
ir naujomis elgesio, dėl kurio vaikams gali 
kilti žalos pavojus, formomis.

4. Vaikų viktimizacijos internete tyrimų 
skatinimas. Veiksmais, kuriuos vykdant 
atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektus, bus 
siekiama ištirti su vaikų viktimizacija 
interneto aplinkoje (įskaitant priekabiavimą 
ir vaikų viliojimą) susijusius techninius, 
psichologinius ir sociologinius klausimus; 
klausimus, susijusius su interneto 
medžiaga, kurioje užfiksuotas vaikų 
seksualinis išnaudojimas, ir naujomis 
elgesio, dėl kurio vaikams gali kilti žalos 
pavojus, formomis.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 veiksmo 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir 
naujomis technologijomis poveikiu
vaikams ir jaunimui gerinimas. Veiksmais 
bus siekiama geriau suprasti, kokį poveikį 
naudojimasis interneto technologijomis 
daro vaikų ir jaunimo psichologijai, 
elgesiui ir sociologijai, įskaitant susidūrimo 
su žalingu turiniu bei elgesiu ir vaikų 
viliojimo bei priekabiavimo poveikį 
skirtingose platformose, įskaitant 
kompiuterius ir judriojo ryšio telefonus bei 
žaidimų konsoles ir kitas naujas 
technologijas.

5. Žinių apie naudojimosi esamomis ir 
naujomis technologijomis poveikį vaikams 
ir jaunimui gerinimas. Veiksmais, kuriuos 
vykdant atsižvelgiama į lyčių lygybės 
aspektus, bus siekiama geriau suprasti, 
kokį poveikį naudojimasis interneto 
technologijomis daro vaikų ir jaunimo 
psichologijai, elgesiui ir sociologijai, 
įskaitant susidūrimo su žalingu turiniu bei 
elgesiu ir vaikų viliojimo bei 
priekabiavimo poveikį skirtingose 
platformose, įskaitant kompiuterius ir 
judriojo ryšio telefonus bei žaidimų 
konsoles ir kitas naujas technologijas.

Or. en
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