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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт.Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета  за 
създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при 
използване на интернет и други комуникационни технологии
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0106),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 153 от Договора за ЕО, съгласно 
които предложението е внесено от Комисията (C6-0092/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становищата на комисията по правата на жените и равенството 
между половете, на комисията по култура и образование, на комисията по бюджети, 
както и на комисията по правни въпроси (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Ще съществува постоянна 
необходимост от действия както в 
областта на съдържанието, което е 
потенциално вредно за децата, така по 
отношение на незаконното съдържание, 
по-специално на материали, съдържащи 
сексуална злоупотреба с деца. Същото 

(4) Съществува постоянна 
необходимост от действия както в 
областта на съдържанието, което е 
потенциално вредно за децата, така по 
отношение на незаконното съдържание, 
по-специално на материали, съдържащи 
сексуална злоупотреба с деца. Същото 
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се отнася и за деца, станали жертва на 
вредно и незаконно поведение, водещо 
до физически и психологически 
увреждания, и за деца, подтиквани към 
имитиране на такова поведение, чрез 
което вредят на себе си или на друг.

се отнася и за деца, станали жертва на 
вредно и незаконно поведение, водещо 
до физически и психологически 
увреждания, и за деца, подтиквани към 
имитиране на такова поведение, чрез
което вредят на себе си или на друг. 
Особени усилия следва да се положат 
за проучването на решения за 
предотвратяване на международни 
предложения, отправени посредством 
информационните и комуникационни 
технологии, от страна на възрастни 
лица за среща с деца с цел извършване 
на сексуална злоупотреба или 
престъпление.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да придаде особено значение на развиващото се 
явление „сприятеляване с цел сексуална злоупотреба“ съгласно определението, 
посочено в член 23 от Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата от 
сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба (октомври 2007 г).

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Действията следва да бъдат 
насочени към предотвратяване на 
случаите, в които деца стават 
жертви на заплахи, тормоз и 
унижаване посредством интернет 
и/или интерактивни дигитални 
технологии, включително мобилни 
телефони.  

Or. en
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Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Създадената с настоящото 
решение програма следва да бъде 
насочена към създаване на 
образователен пакет за учителите, 
който следва да се състои от учебни 
материали (наръчници, видео 
материали, интерактивни игри и др.) 
и педагогически инструменти 
(информационни листовки за 
учителите, интернет портал за 
упражнения и др.), които са 
съобразени със специфичните 
национални изисквания и следва да 
използват, наред с другото, най-
добрите образователни практики на 
различните държави-членки, както и 
да включват други елементи от 
програмата.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Програмата следва допълнително 
да подкрепя развитието и 
координацията на националните 
регистри на интернет домейни с цел 
да се позволи бързата идентификация 
на източниците на вредно за децата 
съдържание.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за решение
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За целите на настоящото 
решение „деца“ означава лица на 
възраст под 18 години.

Or. en

Обосновка

Целта на настоящото изменение, в съответствие с предложението на Съвета и с 
оглед на постигане на съгласие относно програмата на първо четене, е да изясни 
понятието „деца“.

Изменение 6

Предложение за решение
Член 1 – параграф 2 – алинея първа

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да бъде постигната съвкупната цел 
на Програмата, трябва да бъдат 
представени следните насоки на 
действие:

2. За да бъде постигната съвкупната цел 
на програмата, трябва да бъдат 
представени следните насоки на 
действие:

а) намаляване на незаконното 
съдържание и борба с вредното 
поведение в онлайн среда;

а) осигуряване на обществена 
осведоменост;

б) насърчаване на по-безопасна онлайн 
среда;

б) борба срещу незаконното съдържание 
и борба с вредното поведение в онлайн 
среда;

в) осигуряване на обществена 
осведоменост;

в) насърчаване на по-безопасна онлайн 
среда;

г) създаване на база от знания. г) създаване на база от знания.

Or. en



PR\728281BG.doc 9/21 PE407.867v01-00

BG

Обосновка

Първото необходимо действие с цел защита на децата е да се подобрят знанията и 
осведомеността на децата, родителите, учителите и всички оператори относно 
рисковете и инструментите за предотвратяване на рисково поведение.

Изменение 7

Предложение за решение
Член 3 – параграф 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) оценка на предложените проекти 
след покани за представяне на 
предложения за финансиране от 
Общността, при което 
прогнозираният принос от 
Общността възлиза на или надхвърля 
500 000 EUR;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение препраща оценката на проекти към процедурата на 
комитология, за да се осигури подходяща оценка на проектите, които 
кандидатстват.

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение I – увод – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Целта на програмата е насърчаване на
по-безопасното използване на 
Интернет и други комуникационни 
технологии, особено от деца, и борба
срещу незаконното съдържание и 
вредното поведение в онлайн среда. 

Целта на програмата е да насърчава и 
да обучава потребителите, по-
специално децата, относно по-
безопасното използване на интернет и 
други комуникационни технологии и да 
се бори срещу незаконното съдържание 
и вредното поведение в онлайн среда.  

Or. en
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Изменение 9

Предложение за решение
Приложение I – увод – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата цел на програмата е 
насърчаване на по-безопасното 
използване на Интернет и други 
комуникационни технологии (наричани 
оттук нататък „онлайн технологии“), 
особено от деца, насърчаване на 
развитието на сигурна онлайн среда, 
намаляване на размера на незаконно 
съдържание, разпространявано онлайн, 
борба с потенциално вредното 
поведение онлайн и осигуряване на 
обществената осведоменост по 
отношение на рискове и предпазни 
мерки в онлайн среда.

Общата цел на програмата е 
насърчаване на по-безопасното 
използване на интернет и други 
комуникационни технологии (наричани 
оттук нататък „онлайн технологии“), 
особено от деца, насърчаване на 
развитието на сигурна онлайн среда, 
намаляване на размера на незаконно 
съдържание, разпространявано онлайн, 
борба с потенциално вредното 
поведение онлайн (включително 
сприятеляване с деца с цел сексуална 
злоупотреба и интернет психически 
тормоз) и осигуряване на обществената 
осведоменост по отношение на 
рисковете и предпазните мерки в 
онлайн среда, както и разработване на 
образователни инструменти въз 
основа на най-добрите практики.

Or. en

Изменение 10

Предложение за решение
Приложение I – раздел 1 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Осигуряване на центрове за контакт, 
където обществото ще може да 
съобщава за незаконно съдържание и 
вредно поведение в онлайн среда.
Дейностите следва да гарантират, че 
тези центрове за контакт са ефективни и 
познати за обществото, действат в тясно 
сътрудничество с другите мерки на 
национално ниво и търсят 

1. Осигуряване на центрове за контакт и 
горещи телефонни линии за 
съобщаване за незаконно съдържание и 
вредно поведение в онлайн среда.
Дейностите следва да гарантират, че 
тези центрове за контакт са ефективни и 
познати за обществото, осъществяват
тясно взаимодействие с другите мерки 
на национално ниво (по-специално със 
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сътрудничество на европейско ниво, за 
да се справят с трансгранични проблеми 
и обменят най-добри практики.

службите на полицията, 
специализирани в борбата срещу 
престъпления в кибернетичното 
пространство) и си сътрудничат на 
европейско ниво с цел разрешаване на
трансгранични проблеми и обмен на
най-добри практики.

Or. en

Изменение 11

Предложение за решение
Приложение I – раздел 1 - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на информация, опит и най-
добри практики между 
заинтересованите страни на национално 
и европейско ниво. Дейностите ще имат 
за цел подобряване на координацията 
между заинтересованите страни, 
участващи в борбата срещу 
разпространението на незаконно 
съдържание и вредното поведение в 
онлайн среда, и насърчаване на 
участието и ангажимента на тези 
заинтересованите страни. 

4. Насърчаване на сътрудничеството и 
обмена на информация, опит и най-
добри практики между 
заинтересованите страни на национално 
и европейско ниво. Дейностите имат за 
цел подобряване на координацията 
между заинтересованите страни, 
участващи в борбата срещу 
разпространението на незаконно 
съдържание и вредното поведение в 
онлайн среда, и насърчаване на 
участието и ангажимента на тези 
заинтересованите страни. По-специално 
дейностите насърчават 
международния обмен на данни и 
обединяването на идеи сред 
правителствата, правоприлагащите 
агенции, горещите телефонни линии, 
банковите и финансовите 
институции и институциите за 
кредитни карти, консултативните 
центрове за борба срещу насилието 
над деца, организациите за закрила на 
детето и интернет сектора. 
„Работна група“ на ниво ЕС и/или на 
международно ниво би могла да 
провежда заседания всяко тримесечие 
с цел улесняване на обмена на данни, 
експертни познания и добри практики 
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между заинтересованите страни, 
включително центровете за контакт 
и горещите телефонни линии, 
правоприлагащите агенции, 
представителите на правителства и 
по-специално международния 
интернет сектор.

Or. en

Изменение 12

Предложение за решение
Приложение I – раздел 1 - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Укрепване на сътрудничеството, 
обмена на информация и опит в борбата 
с незаконно съдържание и вредно 
поведение в онлайн среда на 
международно ниво. Дейностите ще 
целят подобряване на сътрудничеството 
с трети страни, хармонизиране на 
подходите за противодействие на 
незаконното съдържание и вредното 
поведение в онлайн среда на 
международно ниво и насърчаване на 
разработването на съвместни подходи и 
методи за работа.

5. Укрепване на сътрудничеството, 
обмена на информация и опит в борбата 
с незаконно съдържание и вредно 
поведение в онлайн среда на 
международно ниво. Дейностите целят 
подобряване на сътрудничеството с 
трети страни, хармонизиране на 
подходите за противодействие на 
незаконното съдържание и вредното 
поведение в онлайн среда на 
международно ниво и насърчаване на 
разработването на координиран подход 
към различните национални бази 
данни, в които се събират 
изображения, свързани със 
злоупотреба с деца, както и  
съвместни подходи и методи за работа.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за решение
Приложение I – раздел 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Насърчаване и подпомагане на 
доставчиците за създаване на общ 
етикет. Действията са насочени към 
насърчаване и подпомагане на 
интернет доставчиците за 
създаването, като инструмент за 
саморегулация, на общ етикет 
„безопасно за деца“ за контролирани 
от доставчиците уебстраници, 
които дават достъп до услуги със 
„създадено от потребителите 
съдържание“.

Or. en

Изменение 14

Предложение за решение
Приложение I – раздел 2 - точка 3

Текст, предложен от Комисията Amendment

3. Насърчаване на участието на деца и 
млади хора в изграждане на по-
безопасна онлайн среда. Действията ще
са предназначени за ангажиране на деца 
и млади хора, с цел по-добро разбиране 
на тяхната гледна точка и опит по 
отношение използване на онлайн 
технологии, що се отнася до 
насърчаване на по-безопасна онлайн 
среда за деца.

3. Насърчаване на участието на деца и 
млади хора в изграждане на по-
безопасна онлайн среда. Действията са 
предназначени за ангажиране на деца и 
млади хора, с цел по-добро разбиране на 
тяхната гледна точка и опит по 
отношение на използването на онлайн 
технологии и на това, по какъв начин да 
се насърчи по-безопасна онлайн среда за 
деца. Това участие се осъществява 
редовно в рамките на Европейския 
форум по правата на детето.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за решение
Приложение I – раздел 3 - точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Осигуряване на центрове за контакт, 
където родители и деца могат да 
получат отговори на въпроса за тяхната 
безопасност в онлайн среда. Дейностите 
ще целят предоставянето на възможност 
на потребителите за взимане на 
адекватни и отговорни решения, като им 
предоставят съвет за целесъобразна 
информация и за предпазните мерки, 
които трябва да се предприемат с цел 
безопасност в онлайн среда.

2. Осигуряване на центрове за контакт, 
където родители и деца могат да 
получат отговори на въпроса за тяхната
безопасност в онлайн среда. Дейностите 
целят предоставянето на възможност на 
потребителите за взимане на адекватни 
и отговорни решения, като им 
предоставят съвет за целесъобразна 
информация и за предпазните мерки, 
които трябва да се предприемат с цел 
безопасност в онлайн среда. 
Действията са насочени към 
повишаване на осведомеността 
относно проблемите, свързани със 
„сприятеляването с деца с цел 
сексуална злоупотреба“ и „интернет 
психически тормоз“, и съобщаване на 
съответните правоприлагащи 
агенции и организации за защита на 
децата, когато това е необходимо. 
Центровете за контакт също така 
оказват подкрепа на гражданите за 
съобщаване на специализираните 
служби на полицията за 
престъпления в кибернетичното 
пространство, засягащи деца.

Or. en

Изменение 16

Предложение за решение
Приложение I – раздел 3 - точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Осигуряване на обмен на най-добри 
практики и трансгранично
сътрудничество на европейско ниво. Ще 

4. Осигуряване на обмен на най-добри 
практики и трансгранично 
сътрудничество на европейско ниво.
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бъдат взети мерки по отношение на 
осигуряване на ефективно 
трансгранично европейско 
сътрудничество и обмен на най-добри 
практики, инструменти, методи, опит и 
информация.

Предприемат се мерки по отношение на 
осигуряване на ефективно 
трансгранично европейско 
сътрудничество и обмен на най-добри 
практики, инструменти, методи, опит и 
информация. По-специално 
дейностите следва да бъдат насочени 
към създаване на тясно 
сътрудничество между 
националните органи, полицията и 
центровете за контакт. 
Предприемат се действия за 
създаване на обща европейска база 
данни с изображения, свързани със 
злоупотреба с деца.

Or. en

Изменение 17

Предложение за решение
Приложение I – раздел 3 - точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Осигуряване на обмен на най-добри 
практики и трансгранично 
сътрудничество на международно ниво. 
Действията ще целят насърчаване на 
сътрудничество и обмен на най-добри 
практики, инструменти, методи, опит и 
информация на международно ниво, за 
да се стимулират общи подходи и 
методи на работа и да се подобрят, и 
оптимизират ефективността, 
рентабилността и обхватът на 
глобалните инициативи.

5. Осигуряване на обмен на най-добри 
практики и трансгранично 
сътрудничество на международно ниво. 
Действията целят насърчаване на 
сътрудничество и обмен на най-добри 
практики, инструменти, методи, опит и 
информация на международно ниво, за 
да се стимулират общи подходи и 
методи на работа и да се подобрят и 
оптимизират ефективността, 
рентабилността и обхватът на 
глобалните инициативи. Действията 
са насочени също така към проучване 
на ефективността на Системата за 
идентификация на случаи на 
експлоатация на деца (CETS), 
инструмент, разработен в 
сътрудничество с интернет сектора, 
който позволява на 
правоприлагащите агенции да 
откриват престъпници в мрежата.
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Or. en

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение I – раздел 4 - точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Стимулиране използването на 
съгласуван подход по отношение 
проучване на съответните области. 
Действията ще подсигурят
съгласуваност на усилията за учени и 
експерти, ангажирани в областта на 
детската безопасност в онлайн среда на 
европейско равнище, насърчат 
международното сътрудническо и 
координиране, и създадат 
актуализирани прегледи на 
съществуващите и нововъзникващите 
научни изследвания. 

1. Стимулиране на събирането на 
данни на европейско равнище и 
използването на съгласуван подход по 
отношение проучване на съответните 
области. Действията подсигуряват 
събирането на данни, както и 
съгласуваност на усилията за учени и 
експерти, ангажирани в областта на 
детската безопасност в онлайн среда на 
европейско равнище, насърчат 
международното сътрудническо и 
координиране, и създадат 
актуализирани прегледи на 
съществуващите и нововъзникващите 
научни изследвания.

Or. en

Изменение 19

Предложение за решение
Приложение II

Текст, предложен от Комисията

(1) Намаляване на незаконното съдържание и борба с вредното 
поведение в онлайн среда

30-35%

(2) Насърчаване на по-безопасна онлайн среда 5-10%

(3) Осигуряване на обществена осведоменост 45-50%

(4) Създаване на база от знания 8-15%
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Изменение, внесено от Парламента

(1) Осигуряване на обществена осведоменост 48%

(2) Борба срещу незаконното съдържание и борба с вредното 
поведение в онлайн среда;

34%

(3) Насърчаване на по-безопасна онлайн среда 10%

(4) Създаване на база от знания 8%

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение, с оглед постигане на съгласие на първо четене, взема предвид 
измененията, направени от Съвета на ЕО на неговото заседание от 8 май 2008 г.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията относно европейска програма за защита на децата при 
използване на интернет и новите технологии („По-безопасен интернет“) представлява 
част от действия на европейско равнище за насърчаване на по-голяма безопасност за 
децата в интернет.  Тъй като новите технологии стават все по-широко разпространени и 
се повишава компютърната грамотност, децата все повече се излагат на рискове, 
свързани с незаконно съдържание и вредно поведение, като тормоз, детска 
порнография, онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, интернет психически 
тормоз, разпространение на съдържание с расистки характер и подбуждане към 
самонараняване, анорексия или самоубийство. 

Според Евробарометър1 74% от младите хора на възраст между 12 и 15 години 
използват интернет най-малко три часа на ден. На практика всички запитани деца са 
отговорили, че по случайност са били изложени на порнографски изображения. В 
действителност стойностите сочат показателен ръст на броя интернет сайтове с детска 
порнография и вредно за децата съдържание, с тревожна тенденция към понижаване на 
възрастта на засегнатите деца и увеличение на регистрираните нива на насилие.
Фондацията за наблюдение на интернет (Internet Watch Foundation) докладва за ръст от 
16% при злоупотребите с деца в интернет само през последните няколко години. Базата 
данни на Интерпол сочи, че всяка година се предлагат онлайн най-малко 500 000 нови 
оригинални детски порнографски изображения и 550 000 изображения на злоупотреби 
с 20 000 деца, от които само 500 са били идентифицирани и спасени от 2001 г. Само в 
Обединеното Кралство броят уебсайтове с детска порнография се е увеличил с 1500% 
за периода от 1997 г. до 2005 г. 
Тези данни ясно сочат, че за безопасността на децата онлайн е необходим 
многостепенен подход, в който да вземат участие децата, техните семейства, 
училището, заедно с оператори от сектора на далекосъобщенията, доставчици, както и 
институции, органи за саморегулиране и НПО. Необходими са съвместни усилия, 
насочени към повишаване на знанията и превенцията, които насърчават и улесняват в 
техническо отношение съобщаването за подобни злоупотреби и същевременно 
подобряват възможностите за разследвания на силите на полицията.

Настоящите амбициозни цели могат да се постигнат, като се използват средствата, 
предоставени от Европейския съюз посредством упоменатия финансов инструмент -
Програмата за по-безопасен интернет. 

Новата програма предвижда финансиране от 55 милиона евро за периода 2009-2013 г. 
за защита на децата при използването на интернет и нови технологии. Тя се основава на 
4 основни линии на действие: ограничаване на вредното поведение чрез борба срещу 
незаконното съдържание и противопоставяне на интернет злоупотребите; насърчаване 
на по-сигурна онлайн среда, наред с другото, посредством специални технологически 
инструменти; насърчаване на осведомяването, участието и превенцията; и, накрая, 
създаване на база от знания, като се насърчава сътрудничеството и обмена на добри 
практики на международно равнище.

                                               
1 Евробарометър EB 60.2-CC-EB2004.1.
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Необходимо е също така да се подчертае значението на тази инициатива на Комисията 
в светлината на резултатите от предходната Програма за по-сигурен Интернет плюс 
(2004-2008 г.). 

Наред с инструментите, които са полезни в борбата срещу разпространението на 
вредно съдържание в интернет, важно е да се продължи подкрепата за създаване на 
горещи телефонни линии посредством новата програма. Горещите телефонни линии 
имат важна роля при предварителното разследване за съобщаване и първоначална 
оценка на законността на съдържанието. Тези центрове за контакт представляват мрежа 
за пренасочване на информацията към силите на полицията и горещите телефонни 
линии, които са част от мрежата INHOPE (Международната асоциация на горещите 
линии за Интернет). 

От съществено значение е също така да се разработят специални контролирани услуги 
за „чат“ за деца. Съществуват редица успешни инициативи в тази област, които са били 
въведени посредством мониторинг на достъпа до услуги за „чат“ за деца и 
осъществяване на превантивни проверки на създадено от потребителите съдържание, 
публикувано онлайн. Също така все по-широко разпространение на пазара получават 
системи за блокиране и филтриране с цел създаване на подходяща за деца среда. 
Трябва да се предприемат стъпки за насърчаване на използването на подобни системи с 
цел да се гарантира, че те няма да станат една от многото възможности на новите 
технологии, които не се използват.

Все още предстои да бъдат положени много усилия, за да се повиши осведомеността на 
децата относно рисковете, свързани с използването на нови технологии. Трябва да им 
се предоставят по-обширни знания и да бъдат научени да избягват опасно онлайн 
поведение. Те следва да бъдат добре подготвени и да им  бъде предоставена подходяща 
информация, така че да могат да използват всички средства, за да разпознават и да се 
защитават от възможни форми на злоупотреба. Следва също така да се даде приоритет 
и на повишаването на осведомеността на младите хора относно значението и ценността 
на неприкосновеността на личния им живот. Недостатъчно внимание е отделено на 
проблема, свързан с онлайн продажби от страна на млади хора на техни собствени 
изображения с цел финансова печалба.  
Необходимо е също така да се проведе обширна кампания за повишаване на 
грамотността на родителите и училищните преподаватели с цел да се намалят 
различията между поколенията по отношение на технологиите. Също така следва да се 
обменят опит, добри практики и знания между силите на полицията и операторите в 
този сектор.

От първостепенно значение е вниманието да бъде насочено към две особено тревожни 
явления, а именно „сприятеляването с деца с цел извършване на сексуална 
злоупотреба“ и „упражняване на интернет психически тормоз“, които трябва да бъдат 
разглеждани като приоритет. Като част от общите усилия за насърчаване на 
безопасността на децата следва да се координират мерките, включително осведомяване, 
развитие на нови технологични инструменти, обмен на добри практики, и дейността на 
доставчиците. Според доклада на Евробарометър проблеми като склоняване на деца 
чрез психологическо манипулиране с цел извършване на сексуална злоупотреба 



PE407.867v01-00 20/21 PR\728281BG.doc

BG

(сприятеляване), интернет психически тормоз и подбуждане към самонараняване не се 
съобщават на родителите поради чувство на срам или страх от забраняване на 
използването на услугите за „чат“, или просто защото децата подценяват сериозността 
на проблема. По този начин тези проблеми стават много по-коварни и тяхната 
идентификация много по-трудна. Също така сприятеляването с деца с цел извършване 
на сексуална злоупотреба, а именно онлайн контакти, целящи контакти в истинския 
живот, са изключително опасни и представляват предварителни индикации за 
злоупотреба с деца.

Поради това трябва да бъдат предприети действия за насърчаване на обучението и 
разпространяване на знания относно поведението на децата и тяхната уязвимост към 
опасно поведение („виктимизация“ - процес на превръщане на потенциалните жертви 
на престъпността в реални) Необходимо е да се увеличат усилията, за да се осигурят на 
децата средства за избягване на опасни контакти, да се подпомогнат да разпознават 
опасностите и да се научат да споделят подобни проблеми с родителите си. 

От съществено значение за борбата срещу онлайн злоупотребите е също така да се 
насочи вниманието към инструментите на разположение на силите на полицията.
Поради това следва да се създаде Европейска база данни с детски порнографски 
изображения, която да е свързана в реално време с предоставяните на полицията 
доклади на горещите телефонни линии. Този инструмент е изключително полезен по 
отношение на изображения, придобити чрез системи от типа „потребител към 
потребител“ (peer to peer), като средство за проверка дали изображението вече се е 
появявало в мрежата и дали вече са били осъществявани разследвания по въпроса, като 
по този начин се избегне ненужно дублиране на разследвания.

Също така е важно допълнително да се разработи разпространението на софтуер за 
подпомагане на разследванията на полицията при идентифициране на 
местоположението на детето, с което е злоупотребено. Системата за идентификация на 
случаи на експлоатация на деца (CETS) и работните досиета за целите на анализа на 
Европол постигнаха значителни резултати в тази област.

Необходими са също действия за подкрепа на системите, свързани с възможността за 
проследяване на финансови движения във връзка с обмен на детски порнографски 
изображения. От особен интерес е възложено от Missing Children Europe проучване, 
което сочи, че законите на 11 държави-членки и на Русия дават възможност за 
проследяване на плащания, извършени на сайтове за детска порнография при пълно 
зачитане на неприкосновеността на личния живот и стандартите за банкова тайна. 
Следва да се обърне внимание на ефективността на вече извършената работа и на 
резултатите, които могат да бъдат постигнати от операторите в сектора посредством 
обмен на добри практики и саморегулация. В тази връзка приветствам споразумението 
между операторите на мобилна телефония от февруари 2007 г. относно защитата на 
децата. Следва допълнително да бъдат насърчени под егидата на Комисията подобни 
стъпки от страна на доставчиците. Например следва да се създаде общ етикет 
„подходящо за деца“, който да бъде разпространен между доставчиците, за да се даде 
възможност на родителите и децата да идентифицират безопасните сайтове, които 
внимателно се наблюдават от доставчиците. Това би било прост начин да се даде 
възможност на гражданите са използват такива сайтове без страх от злоупотреба.
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Проучването, извършено при подготовката на настоящия инструмент, подчерта 
изключително фрагментарния характер на данните относно детската порнография, с 
които разполага обществеността, и по-специално относно формите на незаконно 
поведение по отношение на децата, които се появиха в резултат на новите технологии. 
Следователно е необходимо да се подчертае значението, в контекста на мерките за 
повишаване на осведомеността, на мониторинга и събирането на данни.

В заключение, трябва да се продължат и увеличат усилията за гарантиране на 
безопасността на децата онлайн и по-общо при използването на нови технологии. Един 
от приоритетите на Парламента е да се ускори одобрението на настоящия текст с оглед 
стартиране на програмата най-късно до 1 януари 2009 г. и гарантиране по този начин на 
приемственост при финансирането и подготовка на подходяща финансова рамка за 
периода 2009-2012 г. Именно с оглед постигане на съгласие на първо четене 
предложените от Съвета на ЕС1 изменения са включени в настоящия доклад. Вярваме, 
че членовете на ЕП имат готовност да се включат в общите усилия за възможно най-
бързо одобрение на настоящия доклад.

                                               
1 Съвет на ЕС, 8 май 2008 г., № 9137/08.
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