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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da proposta de decisão que estabelece um programa comunitário plurianual para a 
protecção das crianças na utilização da Internet é criar um ambiente "em linha" mais seguro 
para as crianças, mediante a promoção de iniciativas de auto-regulação e uma maior 
sensibilização na sociedade. O programa "Safer Internet" destinado às crianças e jovens irá 
facilitar a gestão do tempo e a proporcionar aos membros da família a possibilidade de lutar 
eficazmente contra os efeitos negativos das novas tecnologias. O novo programa dará 
prioridade às seguintes acções:
I. Reduzir os conteúdos ilícitos e combater os comportamentos prejudiciais em linha:
acções destinadas a colocar pontos de contacto à disposição do público para a comunicação de 
informações sobre conteúdos ilícitos e comportamentos prejudiciais em linha, dando 
particular atenção aos abusos sexuais e ao aliciamento de crianças;
II. Promover um ambiente em linha mais seguro: promoção de iniciativas de 
auto-regulação no domínio em causa, estimulando nomeadamente a participação das crianças 
e dos jovens na criação de um ambiente "em linha" mais seguro, em particular através de 
painéis de jovens;
III. Sensibilizar o público: acções dirigidas às crianças, aos pais e aos professores, 
incentivando um efeito multiplicador mediante o intercâmbio das melhores práticas no âmbito 
da rede de centros nacionais de sensibilização e a prestação de apoio a pontos de contacto 
onde os pais e as crianças possam receber conselhos sobre a melhor forma de garantir a 
segurança "em linha";
IV. Estabelecer uma base de conhecimentos, congregando investigadores que se dedicam à 
questão da segurança "em linha" das crianças ao nível europeu, base esta fundada na 
utilização das novas tecnologias pelas crianças, nos efeitos nestas últimas de tais tecnologias e 
nos riscos associados às mesmas, devendo essas acções visar a melhoria da eficácia das 
acções em curso de execução no âmbito do programa "Safer Internet".

A Internet tem consequências directas na vida quotidiana dos cidadãos. É, por conseguinte, 
extremamente importante que seja assegurado o desenvolvimento de análises, estruturas e 
argumentos que garantam essa mudança tecnológica das nossas sociedades, que contribuem 
para incrementar a promoção da igualdade entre homens e mulheres e entre rapazes e 
raparigas. Há uma necessidade urgente de apreender qual será o impacto que as novas 
tecnologias, incluindo a Internet, poderão ter nos direitos das mulheres, e examinar, com 
espírito crítico, os seus potenciais efeitos a longo prazo. O projecto de parecer realça a 
importância da adopção de uma abordagem que tenha na devida conta a dimensão do 
género durante o desenvolvimento e a execução das diversas acções programadas. Há que 
assegurar as mesmas oportunidades às raparigas e aos rapazes, devendo-se analisar e estudar
as suas respectivas necessidades para cada uma das acções adoptadas.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e 
dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A penetração da Internet e a utilização 
das tecnologias das comunicações, como 
os telemóveis, continuam a apresentar um 
ritmo de crescimento considerável na 
Comunidade e oferecem a todos os 
cidadãos por igual óptimas oportunidades, 
nomeadamente a participação, a 
interactividade e a criatividade. Os riscos 
para as crianças e o abuso das tecnologias 
continuam a existir e, dada a evolução 
constante das tecnologias e dos 
comportamentos sociais, novos riscos e 
abusos continuam a emergir. Para 
encorajar o aproveitamento das 
oportunidades e tirar partido dos aspectos 
positivos oferecidos pela Internet e outras 
tecnologias em linha, são também 
necessárias medidas que promovam a sua 
utilização mais segura.

(1) A penetração da Internet e a utilização 
das tecnologias das comunicações, como 
os telemóveis, continuam a apresentar um 
ritmo de crescimento considerável na 
Comunidade e oferecem a todos os 
cidadãos por igual óptimas oportunidades, 
nomeadamente a participação, a 
interactividade e a criatividade. Os riscos 
para as crianças e o abuso das tecnologias 
continuam a existir e, dada a evolução 
constante das tecnologias e dos 
comportamentos sociais, novos riscos e 
abusos continuam a emergir, além da 
promoção de estereótipos exacerbando a 
igualdade entre homens e mulheres e 
entre rapazes e raparigas. Para encorajar o 
aproveitamento das oportunidades e tirar 
partido dos aspectos positivos oferecidos 
pela Internet e outras tecnologias em linha, 
são também necessárias medidas que 
promovam a sua utilização mais segura.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Haverá uma necessidade contínua de 
acção tanto no domínio dos conteúdos 
potencialmente prejudiciais para as 
crianças como no domínio dos conteúdos 
ilícitos, em particular material 
pedopornográfico. O mesmo se aplica ao 
problema das crianças que se tornam 
vítimas de comportamentos prejudiciais e 

(4) Haverá uma necessidade contínua de 
acção tanto no domínio dos conteúdos 
potencialmente prejudiciais para as 
crianças, especialmente material 
pornográfico, como no domínio dos 
conteúdos ilícitos, em particular material 
pedopornográfico. O mesmo se aplica ao 
problema das crianças que se tornam 
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ilícitos que provocam nelas danos físicos e 
psicológicos e ao das crianças que são 
instigadas a imitar tais comportamentos, 
causando danos a si próprias e aos outros.

vítimas de comportamentos prejudiciais e 
ilícitos que provocam nelas danos físicos e 
psicológicos e ao das crianças que são 
instigadas a imitar tais comportamentos, 
causando danos a si próprias e aos outros.
Para esse efeito, será necessário dar 
especial atenção ao sistema de 
comunicação "ponto a ponto".

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Decisão n.º 276/1999/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de Janeiro de 1999, que adopta um plano 
de acção comunitário plurianual para 
fomentar uma utilização mais segura da 
Internet através do combate aos conteúdos 
ilegais e lesivos, principalmente no 
domínio da protecção das crianças e dos 
menores (Plano de Acção para uma 
Internet mais Segura 1998-2004), e a 
Decisão n.º 854/2005/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 
2005, que adopta um programa 
comunitário plurianual para a promoção de 
uma utilização mais segura da Internet e 
das novas tecnologias em linha (programa 
Safer Internet plus para 2005-2008), 
disponibilizaram fundos comunitários que 
encorajaram uma variedade de iniciativas 
de sucesso e forneceram valor acrescentado 
europeu, como demonstram as avaliações 
dos programas apresentadas ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité das 
Regiões.

(6) A Decisão n.º 276/1999/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de Janeiro de 1999, que adopta um plano 
de acção comunitário plurianual para 
fomentar uma utilização mais segura da 
Internet através do combate aos conteúdos 
ilegais e lesivos, principalmente no 
domínio da protecção das crianças e dos 
menores (Plano de Acção para uma 
Internet mais Segura 1998-2004), e a 
Decisão n.º 854/2005/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Maio de 
2005, que adopta um programa 
comunitário plurianual para a promoção de 
uma utilização mais segura da Internet e 
das novas tecnologias em linha (programa 
Safer Internet plus para 2005-2008), 
disponibilizaram fundos comunitários que 
encorajaram uma variedade de iniciativas 
de sucesso e forneceram valor acrescentado 
europeu, como demonstram as avaliações 
dos programas apresentadas ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité das 
Regiões. O programa "Safer Internet 
plus" (2005-2008) e o novo programa 
"Safer" (2009-2013) irão proporcionar 
aos membros da família, além de lhes 
facilitar a gestão do tempo, a possibilidade 
de lutar eficazmente contra os efeitos 



PA\734254PT.doc 6/7 PE409.378v01-00

PT

negativos das novas tecnologias.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Anexo I - Acção 2 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Estimular o envolvimento das crianças 
e dos jovens na criação de um ambiente em 
linha mais seguro. As acções visarão 
envolver as crianças e os jovens com o 
intuito de melhor compreender os seus 
pontos vista e experiências no que respeita 
à utilização das tecnologias em linha e de 
descobrir maneiras de promover um 
ambiente em linha mais seguro para eles.

3. Estimular o envolvimento das crianças e 
dos jovens na criação de um ambiente em 
linha mais seguro. As acções visarão 
envolver as crianças e os jovens, 
assegurando a igualdade de participação 
das raparigas e rapazes e das mulheres e 
homens, com o intuito de melhor 
compreender os seus pontos vista e 
experiências no que respeita à utilização 
das tecnologias em linha e de descobrir 
maneiras de promover um ambiente em 
linha mais seguro para eles.

Or. en

Alteração 5

Proposta de decisão
Anexo I - Acção 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Promover estudos sobre as práticas que 
vitimam crianças no ambiente em linha. As 
acções terão por objectivo estudar as 
questões técnicas, psicológicas e 
sociológicas relacionadas com as práticas 
que vitimam as crianças no ambiente em 
linha, incluindo a perseguição e o 
aliciamento, o material pedopornográfico e 
as formas de comportamento emergentes 
que podem pôr as crianças em risco.

3. Promover estudos sobre as práticas que 
vitimam crianças no ambiente em linha. As 
acções, que incluirão uma abordagem que 
tenha na devida conta a dimensão do 
género, terão por objectivo estudar as 
questões técnicas, psicológicas e 
sociológicas relacionadas com as práticas 
que vitimam as crianças no ambiente em 
linha, incluindo a perseguição e o 
aliciamento, o material pedopornográfico e 
as formas de comportamento emergentes 
que podem pôr as crianças em risco.
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Or. en

Alteração 6

Proposta de decisão
Anexo I - Acção 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Aumentar o conhecimento dos efeitos 
da utilização das tecnologias actuais e 
emergentes nas crianças e nos jovens. As 
acções terão por objectivo compreender 
melhor os efeitos psicológicos, 
comportamentais e sociológicos nas 
crianças e nos jovens da utilização das 
tecnologias em linha, desde o efeito da 
exposição a conteúdos e comportamentos 
prejudiciais até ao aliciamento e à 
perseguição, e em diferentes plataformas, 
desde computadores e telemóveis até 
consolas de jogos e outras tecnologias 
emergentes.

5. Aumentar o conhecimento dos efeitos 
da utilização das tecnologias actuais e 
emergentes nas crianças e nos jovens. As 
acções, que incluirão uma abordagem que 
tenha na devida conta a dimensão do 
género, terão por objectivo compreender 
melhor os efeitos psicológicos, 
comportamentais e sociológicos nas 
crianças e nos jovens da utilização das 
tecnologias em linha, desde o efeito da 
exposição a conteúdos e comportamentos 
prejudiciais até ao aliciamento e à 
perseguição, e em diferentes plataformas, 
desde computadores e telemóveis até 
consolas de jogos e outras tecnologias 
emergentes.

Or. en
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