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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία 
των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0106),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τo άρθρο 153 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0092/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της 
Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά βλαβερού 
περιεχομένου για παιδιά όσο και στο πεδίο 
του παράνομου περιεχομένου, ιδίως όσον 
αφορά υλικό που αφορά τη σεξουαλική 
κακοποίηση των παιδιών, θα υπάρχει 
συνεχής ανάγκη για ανάληψη δράσης. Το 
ίδιο ισχύει και για παιδιά που καθίστανται 
θύματα βλαβερής και παράνομης 
συμπεριφοράς με αποτέλεσμα σωματικές 
και ψυχολογικές βλάβες, όπως και για 

(4) Τόσο στο πεδίο του δυνητικά βλαβερού 
περιεχομένου για παιδιά όσο και στο πεδίο 
του παράνομου περιεχομένου, ιδίως όσον 
αφορά υλικό που αφορά τη σεξουαλική 
κακοποίηση των παιδιών, θα υπάρχει 
συνεχής ανάγκη για ανάληψη δράσης. Το 
ίδιο ισχύει και για παιδιά που καθίστανται 
θύματα βλαβερής και παράνομης 
συμπεριφοράς με αποτέλεσμα σωματικές 
και ψυχολογικές βλάβες, όπως και για 
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παιδιά που δελεάζονται να μιμηθούν 
ανάλογες συμπεριφορές προξενώντας 
βλάβη στους εαυτούς τους και σε άλλους.

παιδιά που δελεάζονται να μιμηθούν 
ανάλογες συμπεριφορές προξενώντας 
βλάβη στους εαυτούς τους και σε άλλους. 
Πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες 
προσπάθειες για τη διερεύνηση λύσεων με 
στόχο να αποτρέπονται προτάσεις με 
δόλια πρόθεση, διαμέσου των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, για τη συνάντηση ενός 
ενηλίκου με ένα παιδί με σκοπό τη 
διάπραξη σεξουαλικής κακοποίησης ή 
αξιόποινων πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του 
φαινομένου των συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, σύμφωνα με τον 
ορισμό που καθορίζει το άρθρο 23 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση (Οκτώβριος 2007).

Τροπολογία 2

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Οι δράσεις πρέπει να στοχεύουν στην 
πρόληψη της θυματοποίησης των 
παιδιών με απειλές, παρενόχληση και 
εξευτελισμό μέσω του διαδικτύου ή/και 
των διαδραστικών ψηφιακών 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κινητών τηλεφώνων.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7a) Το πρόγραμμα που θεσπίζει η 
παρούσα απόφαση θα πρέπει να στοχεύει 
στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 
πακέτου για διδάσκοντες, το οποίο θα 
πρέπει να αποτελείται από εκπαιδευτικό 
υλικό (εγχειρίδια, παρουσιάσεις βίντεο, 
διαδραστικά παιχνίδια, κλπ.) καθώς και 
παιδαγωγικά εργαλεία (φυλλάδια για 
διδάσκοντες, διαδικτυακές πύλες για 
ασκήσεις, κλπ.), το οποίο, εφόσον 
προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες εθνικές 
απαιτήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιεί, 
μεταξύ άλλων, τις βέλτιστες 
εκπαιδευτικές πρακτικές από διάφορα 
κράτη μέλη και να περιλαμβάνει άλλα 
στοιχεία του προγράμματος.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Το πρόγραμμα θα πρέπει επιπλέον να 
υποστηρίζει την ανάπτυξη και τον 
συντονισμό εθνικών μητρώων ονομάτων 
τομέα, προκειμένου να καθίσταται 
δυνατός ο ταχύς εντοπισμός των πηγών 
βλαβερού για τα παιδιά περιεχομένου.

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τους σκοπούς της παρούσας 
απόφασης, ο όρος «παιδιά» θα 
περιλαμβάνει όλα τα άτομα ηλικίας κάτω 
των 18 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, σε συμφωνία με την πρόταση του Συμβουλίου, και ενόψει μιας 
συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση σχετικά με το πρόγραμμα, θα πρέπει να διασαφηνίζει την 
έννοια των «παιδιών».

Τροπολογία 6

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την επίτευξη του γενικού στόχου 
του προγράμματος καθορίζονται οι 
παρακάτω γραμμές δράσης:

2. Για την επίτευξη του γενικού στόχου 
του προγράμματος καθορίζονται οι 
παρακάτω γραμμές δράσης:

(α) περιορισμός του παράνομου 
περιεχομένου και αντιμετώπιση βλαβερής 
επιγραμμικής συμπεριφοράς·

(α) ευαισθητοποίηση του κοινού·

(β) προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος·

(β) καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου και αντιμετώπιση βλαβερής 
επιγραμμικής συμπεριφοράς·

(γ) ευαισθητοποίηση του κοινού· (γ) προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος·

(δ) συγκρότηση βάσης γνώσεων. (δ) συγκρότηση βάσης γνώσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρωταρχική ανάγκη για την προστασία των παιδιών είναι η βελτίωση των γνώσεων και της 
ευαισθητοποίησης των παιδιών, των γονέων, των διδασκόντων και όλων των φορέων 
εκμετάλλευσης σχετικά με τους κινδύνους και τα μέσα για την αποφυγή επικίνδυνων 
συμπεριφορών.

Τροπολογία 7

Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 - παράγραφος 3 - σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) αξιολόγηση των προτεινόμενων 
έργων έπειτα από προσκλήσεις για την 
υποβολή προτάσεων σχετικά με κοινοτική 
χρηματοδότηση, όπου η εκτιμώμενη 
κοινοτική συνεισφορά θα ισούται με ή θα 
υπερβαίνει τα 500 000 ευρώ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία παραπέμπει την αξιολόγηση των έργων στη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή αξιολόγηση του υποψήφιου έργου.

Τροπολογία 8

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I - Εισαγωγή - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του προγράμματος είναι η 
προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του 
Ίντερνετ και άλλων τεχνολογιών 
επικοινωνιών, ιδιαίτερα για τα παιδιά,
καθώς και η καταπολέμηση παράνομου 
περιεχομένου και βλαβερής επιγραμμικής 
συμπεριφοράς. 

Στόχος του προγράμματος είναι η 
προαγωγή και η επιμόρφωση των 
χρηστών, ιδιαίτερα των παιδιών, σχετικά
με την ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ 
και άλλων τεχνολογιών επικοινωνιών, και 
η καταπολέμηση παράνομου περιεχομένου 
και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς.  

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I - Εισαγωγή - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η 
προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του 
Ίντερνετ και άλλων τεχνολογιών 
επικοινωνίας (εφεξής αποκαλούμενων 
«επιγραμμικών τεχνολογιών»), ιδίως από 
παιδιά, η προαγωγή της ανάπτυξης 
ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος, ο 
περιορισμός του όγκου του παράνομου 
περιεχομένου που διανέμεται επιγραμμικά, 
η αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερής 
επιγραμμικής συμπεριφοράς και η 
εξασφάλιση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με επιγραμμικούς 
κινδύνους και προφυλάξεις.

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η 
προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του 
Ίντερνετ και άλλων τεχνολογιών 
επικοινωνίας (εφεξής αποκαλούμενων 
«επιγραμμικών τεχνολογιών»), ιδίως από 
παιδιά, η προαγωγή της ανάπτυξης 
ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος, ο 
περιορισμός του όγκου του παράνομου 
περιεχομένου που διανέμεται επιγραμμικά, 
η αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερής 
επιγραμμικής συμπεριφοράς 
(συμπεριλαμβανομένων της 
«συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής
κακοποίησης» και της «ηλεκτρονικής 
παρενόχλησης/εκφοβισμού») και η 
εξασφάλιση της ευαισθητοποίησης του 
κοινού σχετικά με επιγραμμικούς 
κινδύνους και προφυλάξεις, καθώς και η 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων που 
βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Παροχή στο κοινό σημείων επαφής για 
την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου 
περιεχομένου και βλαβερής συμπεριφοράς.
Οι δραστηριότητες πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία 
επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά 
στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες 
δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και 
συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για 
την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων 

1. Παροχή στο κοινό σημείων επαφής και 
γραμμών βοήθειας για την καταγγελία 
επιγραμμικού παράνομου περιεχομένου 
και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι 
δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι 
αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, 
συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε 
εθνικό επίπεδο (ιδίως με αστυνομικές 
μονάδες ειδικευμένες στο έγκλημα στον 
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και για την ανταλλαγή βέλτιστης 
πρακτικής.

κυβερνοχώρο), και συνεργάζονται σε 
ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση 
διασυνοριακών θεμάτων και για την 
ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 1 - σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προαγωγή συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστης 
πρακτικής μεταξύ των ενδιαφερομένων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
δραστηριότητες θα αποβλέπουν στη 
βελτίωση του συντονισμού των 
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της διανομής παράνομου 
περιεχομένου και επιζήμιας επιγραμμικής 
συμπεριφοράς, και θα ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή και την εμπλοκή των εν λόγω 
ενδιαφερομένων.

4. Προαγωγή συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών, εμπειρίας και βέλτιστης 
πρακτικής μεταξύ των ενδιαφερομένων σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι 
δραστηριότητες θα αποβλέπουν στη 
βελτίωση του συντονισμού των 
ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στην 
καταπολέμηση της διανομής παράνομου 
περιεχομένου και επιζήμιας επιγραμμικής 
συμπεριφοράς, και θα ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή και την εμπλοκή των εν λόγω 
ενδιαφερομένων. Ειδικότερα, οι 
δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν τη 
διεθνή ανταλλαγή δεδομένων και τη 
συγκέντρωση ιδεών μεταξύ κυβερνήσεων, 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, γραμμών 
βοήθειας, 
τραπεζικών/χρηματοοικονομικών/πιστωτ
ικών ιδρυμάτων, συμβουλευτικών 
κέντρων για την κακοποίηση παιδιών και 
οργανώσεων για την ευημερία των 
παιδιών, καθώς και της βιομηχανίας του 
διαδικτύου. Μια ευρωπαϊκή ή/και 
διεθνής «ομάδα εργασίας» θα μπορούσε 
να συνεδριάζει ανά τρίμηνο με στόχο να 
διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων, 
εμπειρογνωμοσύνης και καλών 
πρακτικών μεταξύ των ενδιαφερομένων, 
περιλαμβάνοντας τα σημεία επαφής και 
τις γραμμές βοήθειας, τις υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου, τους κυβερνητικούς 
εκπροσώπους και ιδίως τη βιομηχανία 
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του διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 1 - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Βελτίωση της συνεργασίας, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών 
στην καταπολέμηση του επιγραμμικού 
παράνομου περιεχομένου και της βλαβερής 
συμπεριφοράς σε διεθνή κλίμακα. Οι 
δραστηριότητες θα στοχεύουν στη 
βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, την εναρμόνιση προσεγγίσεων όσον 
αφορά την αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου και βλαβερής επιγραμμικής 
συμπεριφοράς διεθνώς και στην 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης κοινών 
προσεγγίσεων και μεθόδων εργασίας.

5. Βελτίωση της συνεργασίας, της 
ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών 
στην καταπολέμηση του επιγραμμικού 
παράνομου περιεχομένου και της βλαβερής 
συμπεριφοράς σε διεθνή κλίμακα. Οι 
δραστηριότητες θα στοχεύουν στη 
βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, την εναρμόνιση προσεγγίσεων όσον 
αφορά την αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου και βλαβερής επιγραμμικής 
συμπεριφοράς διεθνώς και στην 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης μιας 
συντονισμένης προσέγγισης ως προς τις 
διάφορες εθνικές βάσεις δεδομένων για 
τη συγκέντρωση εικόνων κακοποίησης 
παιδιών, καθώς και κοινών προσεγγίσεων 
και μεθόδων εργασίας.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 2 - σημείο 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ενθάρρυνση και παροχή βοήθειας 
στους παρόχους για την ανάπτυξη ενός 
κοινού σήματος. Οι δράσεις θα στοχεύουν 
στην ενθάρρυνση και την παροχή 
βοήθειας στους παρόχους διαδικτυακών 
υπηρεσιών για την ανάπτυξη, ως 
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εργαλείου αυτορύθμισης, ενός «ασφαλούς 
για τα παιδιά» κοινού σήματος για 
ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχουν 
πρόσβαση σε ελεγχόμενες από τον πάροχο 
υπηρεσίες «δημιουργίας περιεχομένου 
από τους χρήστες».

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 2 - σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
παιδιών και των νέων στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν 
στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων 
με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των 
απόψεων και των εμπειριών τους όσον 
αφορά τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με 
τρόπους παραγωγής ασφαλέστερου 
επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

3. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
παιδιών και των νέων στη δημιουργία 
ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν 
στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων 
με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των 
απόψεων και των εμπειριών τους όσον 
αφορά τη χρήση επιγραμμικών 
τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με 
τρόπους παραγωγής ασφαλέστερου 
επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά. 
Η συμμετοχή αυτή θα πραγματοποιείται 
τακτικά στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 3 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παροχή σημείων επαφής όπου γονείς 
και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν 
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την 
ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι 

2. Παροχή σημείων επαφής όπου γονείς 
και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν 
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την 
ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι 
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δραστηριότητες θα στοχεύουν στη 
διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν 
ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, 
παρέχοντας τους συμβουλές σχετικά με 
συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις 
για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία.

δραστηριότητες θα στοχεύουν στη 
διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν 
ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, 
παρέχοντας τους συμβουλές σχετικά με 
συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις 
για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι 
δραστηριότητες θα στοχεύουν στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τα προβλήματα της «συναναστροφής με 
βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης» και 
της «ηλεκτρονικής 
παρενόχλησης/εκφοβισμού», καθώς και 
στην επισήμανση των σχετικών 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων για παιδιά, 
όπου αρμόζει. Τα σημεία επαφής θα 
βοηθούν επίσης τους πολίτες να 
καταγγέλλουν στις ειδικευμένες 
αστυνομικές μονάδες εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο που αφορούν παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 3 - σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εξασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστης 
πρακτικής και διασυνοριακής συνεργασίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αναληφθούν 
δράσεις για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής ευρωπαϊκής 
διασυνοριακής συνεργασίας και 
αποτελεσματικής ανταλλαγής βέλτιστης 
πρακτικής, μέσων, μεθόδων, εμπειρίας και 
πληροφοριών.

4. Εξασφάλιση της ανταλλαγής βέλτιστης 
πρακτικής και διασυνοριακής συνεργασίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα αναληφθούν 
δράσεις για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής ευρωπαϊκής 
διασυνοριακής συνεργασίας και 
αποτελεσματικής ανταλλαγής βέλτιστης 
πρακτικής, μέσων, μεθόδων, εμπειρίας και 
πληροφοριών. Ειδικότερα, οι 
δραστηριότητες θα πρέπει να στοχεύουν 
στη δημιουργία στενής συνεργασίας 
μεταξύ των εθνικών αρχών, της 
αστυνομίας και των σημείων επαφής. Θα 
αναληφθούν δράσεις για τη δημιουργία 
μιας κοινής ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων για τη συγκέντρωση εικόνων 
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κακοποίησης παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 3 - σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εξασφάλιση ανταλλαγής βέλτιστης 
πρακτικής και συνεργασίας σε διεθνή 
κλίμακα. Οι δράσεις θα στοχεύουν στην 
προαγωγή της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής, μέσων, 
μεθόδων, εμπειρίας και πληροφοριών σε 
διεθνή κλίμακα, ώστε να ενθαρρυνθούν 
κοινές προσεγγίσεις και μέθοδοι εργασίας 
και να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα ή η οικονομική 
απόδοση και η εμβέλεια παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών.

5. Εξασφάλιση ανταλλαγής βέλτιστης 
πρακτικής και συνεργασίας σε διεθνή
κλίμακα. Οι δράσεις θα στοχεύουν στην 
προαγωγή της συνεργασίας και της 
ανταλλαγής βέλτιστης πρακτικής, μέσων, 
μεθόδων, εμπειρίας και πληροφοριών σε 
διεθνή κλίμακα, ώστε να ενθαρρυνθούν 
κοινές προσεγγίσεις και μέθοδοι εργασίας 
και να βελτιωθεί και να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα ή η οικονομική 
απόδοση και η εμβέλεια παγκόσμιων 
πρωτοβουλιών. Οι δράσεις θα στοχεύουν 
επίσης στη διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας του Συστήματος 
Παρακολούθησης Φαινομένων 
Εκμετάλλευσης Παιδιών (CETS), ένα 
εργαλείο το οποίο έχει αναπτυχθεί σε 
συνεργασία με τη βιομηχανία του 
διαδικτύου και το οποίο επιτρέπει στις 
υπηρεσίες επιβολής του νόμου να 
εντοπίζουν εγκληματίες στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – ενότητα 4 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ενθάρρυνση συντονισμένης 
προσέγγισης όσον αφορά τη διερεύνηση 
συναφών πεδίων. Οι δράσεις θα 

1. Ενθάρρυνση της συγκέντρωσης 
δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 
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εξασφαλίσουν συντονισμό των 
προσπαθειών για να έλθουν σε επαφή 
επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που 
ασχολούνται στο πεδίο της επιγραμμικής 
ασφάλειας για παιδιά σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, την τόνωση της διεθνούς 
συνεργασίας και συντονισμού, καθώς και 
τη συγκρότηση επικαιροποιημένης 
εποπτείας στην υφιστάμενη και 
αναδυόμενη έρευνα. 

τη διερεύνηση συναφών πεδίων. Οι 
δράσεις θα εξασφαλίσουν τη συγκέντρωση 
δεδομένων καθώς και τον συντονισμό των 
προσπαθειών για να έλθουν σε επαφή 
επιστήμονες και εμπειρογνώμονες που 
ασχολούνται στο πεδίο της επιγραμμικής 
ασφάλειας για παιδιά σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, την τόνωση της διεθνούς 
συνεργασίας και συντονισμού, καθώς και 
τη συγκρότηση επικαιροποιημένης 
εποπτείας στην υφιστάμενη και 
αναδυόμενη έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση απόφασης
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(1) Περιορισμός παράνομου περιεχομένου και αντιμετώπιση βλαβερής 
επιγραμμικής συμπεριφοράς·

30-35%

(2) Προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος· 5-10%

(3) Ευαισθητοποίηση του κοινού 45-50%

(4) Συγκρότηση βάσης γνώσεων 8-15%

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

(1) Ευαισθητοποίηση του κοινού 48%

(2) Καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και αντιμετώπιση 
βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς·

34%

(3) Προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος· 10%

(4) Συγκρότηση βάσης γνώσεων 8%

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία, ενόψει μιας συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση, λαμβάνει υπόψη 
τις τροπολογίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη σύνοδό του της 8ης Μαΐου
2008.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση «ευρωπαϊκού προγράμματος σχετικά με την 
προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες» (το 
αποκαλούμενο «Safer Internet»), εισάγεται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής δράσης για την 
προαγωγή της μεγαλύτερης ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο.
Στην πραγματικότητα, με τη διάδοση των νέων τεχνολογιών και την αύξηση των γνώσεων 
στον τομέα της πληροφορικής, τα παιδιά εκτίθενται ολοένα και περισσότερο στον κίνδυνο 
του παράνομου περιεχομένου και των βλαβερών συμπεριφορών, όπως η παρενόχληση, η 
παιδική πορνογραφία, οι συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο 
διαδίκτυο (το αποκαλούμενο «grooming»), η παρενόχληση/εκφοβισμός, η διάδοση 
ρατσιστικών περιεχομένων και η υποκίνηση του αυτοτραυματισμού, της ανορεξίας και της 
αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο1, από τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών, το 74% 
χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο επί τουλάχιστον 3 ώρες.
Στην ουσία, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι εκτίθενται τυχαία σε 
εικόνες πορνογραφικού περιεχομένου. Πράγματι, σημειώνεται μια εκθετική αύξηση στον 
αριθμό των ιστοτόπων με πορνογραφικό υλικό και βλαβερό για τα παιδιά περιεχόμενο, ενώ 
υπάρχει μια ανησυχητική τάση για μείωση της ηλικίας των παιδιών που συμμετέχουν και για 
αύξηση των καταγραφόμενων επιπέδων βίας.
Το Internet Watch Foundation σημειώνει μια αύξηση της τάξης του 16% στον αριθμό των 
κακοποιήσεων παιδιών στο διαδίκτυο μόνο τον τελευταίο χρόνο.
Η βάση δεδομένων της Interpol καταδεικνύει ότι κάθε χρόνο προσφέρονται επιγραμμικά 
τουλάχιστον 500 000 νέες αυθεντικές εικόνες παιδικής πορνογραφίας και υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν 550 000 εικόνες κακοποίησης 20 000 παιδιών, εκ των οποίων μόνο τα 500 
εντοπίστηκαν και σώθηκαν από το 2001.
Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά το διάστημα 1997-2005, ο αριθμός των ιστοτόπων με 
υλικό παιδικής πορνογραφίας αυξήθηκε κατά 1500%.
Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο 
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα 
παιδιά, τις οικογένειές τους, το σχολείο, μαζί με άλλους φορείς του τομέα των 
τηλεπικοινωνιών, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τα θεσμικά όργανα, τα 
όργανα αυτορύθμισης και τις ΜΚΟ. Απαιτείται μια κοινή προσπάθεια, η οποία θα έχει ως 
στόχο να αυξήσει τη γνώση και την πρόληψη και η οποία θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει 
σε τεχνικό επίπεδο την καταγγελία των κακοποιήσεων (το αποκαλούμενο «reporting») και, 
συγχρόνως, θα βελτιώνει τις ερευνητικές δυνατότητες των αστυνομικών δυνάμεων.

Αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των πόρων που 
διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του σημερινού χρηματοδοτικού μέσου: του 
προγράμματος «Safer Internet».

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει για την περίοδο 2009-2013 ένα συνολικό ποσό ύψους 55 
εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

                                               
1 Ευρωβαρόμετρο EB 60.2-CC-EB2004.1
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και τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, το εν λόγω πρόγραμμα θα είναι διαρθρωμένο 
σύμφωνα με 4 πρωταρχικές γραμμές δράσης: τον περιορισμό των βλαβερών συμπεριφορών 
μέσω της καταπολέμησης του παράνομου περιεχομένου και της αντιμετώπισης των 
επιγραμμικών κακοποιήσεων, την προαγωγή ενός ασφαλέστερου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος ακόμη και μέσω ειδικών τεχνολογικών εργαλείων, τη διάδοση των 
πληροφοριών, της συμμετοχής και της πρόληψης και, τέλος, τη συγκρότηση μιας βάσης 
γνώσεων, η οποία θα ευνοεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε διεθνές
επίπεδο.

Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της παρούσας πρωτοβουλίας της Επιτροπής, 
ιδίως ενόψει των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν με το προγενέστερο πρόγραμμα «Safer
Internet Plus» (2004-2008).

Είναι απαραίτητο να εξακολουθήσουμε να παρέχουμε στήριξη, ιδίως στο πλαίσιο του νέου 
προγράμματος, στην ανάπτυξη γραμμών βοήθειας ως χρήσιμου εργαλείου για την 
αντιμετώπιση της διάδοσης του βλαβερού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Στην 
πραγματικότητα, οι γραμμές αυτές διαδραματίζουν έναν σημαντικό προερευνητικό ρόλο 
όσον αφορά τη συγκέντρωση των καταγγελιών και την πραγματοποίηση μιας πρώτης 
αξιολόγησης σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα του καταγγελθέντος περιεχομένου. Αυτά 
τα «σημεία επαφής» συνιστούν ένα δίκτυο διοχέτευσης άμεσων πληροφοριών προς τις 
αστυνομικές δυνάμεις και τις γραμμές βοήθειας, οι οποίες αποτελούν μέρος του δικτύου
INHOPE.
Επιπλέον, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη των ελεγχόμενων υπηρεσιών «chat» (συζήτησης) 
ειδικά για τα παιδιά. Από την άποψη αυτή, ορισμένες εμπειρίες υπήρξαν επιτυχημένες και 
μεθοδεύτηκαν μέσω του ελέγχου της πρόσβασης στις υπηρεσίες «chat» που προορίζονται για 
παιδιά, καθώς και του προληπτικού ελέγχου των επιγραμμικών υπηρεσιών όπου οι χρήστες 
δημιουργούν το περιεχόμενο.
Επίσης, η ανάπτυξη των συστημάτων προστασίας και φλιταρίσματος για μια «φιλική προς τα 
παιδιά» χρήση διαδίδεται ολοένα και περισσότερο στην αγορά. Επί του παρόντος, είναι 
ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της χρήσης των εν λόγω συστημάτων, έτσι 
ώστε να μην μετατραπούν σε μία από τις πολλές επιλογές των νέων τεχνολογιών που μένουν 
αχρησιμοποίητες.

Πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα ίδια τα παιδιά, με σκοπό να αυξηθεί η 
από μέρους τους αντίληψη των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το σύνολο των γνώσεων των παιδιών, τα οποία 
πρέπει να μάθουν να αποφεύγουν τις επικίνδυνες επιγραμμικές συμπεριφορές. Τα παιδιά 
πρέπει να είναι προετοιμασμένα με τις κατάλληλες γνώσεις, προκειμένου να ξέρουν να 
χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να αναγνωρίζουν τις ενδεχόμενες παρενοχλήσεις και να είναι 
σε θέση να υπερασπίζονται τον εαυτό τους απέναντι σε αυτές. Εξίσου πρωταρχικής σημασίας 
είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τη σημασία και την αξία της «ιδιωτικής τους 
ζωής». Επίσης, δεν επισημαίνεται το φαινόμενο των παιδιών που πωλούν στο διαδίκτυο 
εικόνες του σώματός τους με σκοπό το κέρδος.
Για να περιοριστεί το λεγόμενο τεχνολογικό χάσμα των γενεών, θα πρέπει να καταβληθεί μια 
μεγάλη προσπάθεια και για την ενημέρωση των γονέων και των διδασκόντων στα σχολεία. 
Είναι επίσης αναγκαίο η πρακτική ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και γνώσεων να 
διαδοθεί και μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων καθώς και των φορέων εκμετάλλευσης του 
τομέα.
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Είναι πρωταρχικής σημασίας να δοθεί έμφαση σε δύο νέα, ιδιαίτερα ανησυχητικά φαινόμενα, 
δηλαδή στις αποκαλούμενες επιγραμμικές «συναναστροφές με βλέψεις σεξουαλικής 
κακοποιήσης» (grooming) και στην επιγραμμική «παρενόχληση/εκφοβισμό» (bullying), στα 
οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Απαιτείται συντονισμός των μέτρων, όπως η 
πληροφόρηση, η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών 
καθώς και η δραστηριοποίηση των παρόχων, σε μια κοινή προσπάθεια να προαχθεί η 
ασφάλεια των παιδιών. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωβαρομέτρου, φαινόμενα όπως οι 
συναναστροφές με παιδιά με βλέψεις σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω της ψυχολογικής 
χειραγώγησης (grooming), η ηλεκτρονική παρενόχληση/εκφοβισμός, καθώς επίσης και η 
υποκίνηση σε αυτοτραυματιστικές συμπεριφορές δεν επισημαίνονται από τα παιδιά στους 
γονείς είτε λόγω ντροπής είτε επειδή φοβούνται ότι θα τους απαγορευτεί να χρησιμοποιούν 
τις υπηρεσίες «chat» ή απλώς επειδή το παιδί έχει υποτιμήσει τη σοβαρότητα του ζητήματος. 
Κατά συνέπεια, τα εν λόγω φαινόμενα καταλήγουν να είναι ακόμη πιο επικίνδυνα και 
δύσκολα αναγνωρίσιμα. Και το φαινόμενο του «grooming», δηλαδή των επιγραμμικών 
συναναστροφών που έχουν ως στόχο την επαφή στην πραγματική ζωή, καταλήγει να είναι 
ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς είναι πρόδρομος της κακοποίησης του παιδιού.
Για τους λόγους αυτούς, είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι μελέτες και οι γνώσεις σχετικά με τη 
συμπεριφορά των παιδιών και την τάση τους να προβαίνουν σε επικίνδυνες συμπεριφορές 
(πρόκειται για τη λεγόμενη «θυματοποίηση»). Είναι αναγκαίο να πολλαπλασιαστούν οι 
προσπάθειες προκειμένου να παρέχονται στο παιδί τα μέσα για την αποφυγή επικίνδυνων 
επαφών, να μπορεί το ίδιο να αναγνωρίζει τον κίνδυνο και να συνηθίσει να καταγγέλλει 
τέτοιου είδους συμπεριφορές στους γονείς του.

Εξίσου απαραίτητο για την αντιμετώπιση της επιγραμμικής κακοποίησης είναι να δοθεί 
προσοχή στη βελτίωση των μέσων που βρίσκονται στη διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων.
Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να αναπτυχθεί μια «ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με εικόνες 
παιδικής πορνογραφίας», η οποία είναι διαθέσιμη σε πραγματικό χρόνο με τις καταγγελίες 
από τις γραμμές βοήθειας που βρίσκονται στη διάθεση των αστυνομικών δυνάμεων. Το 
εργαλείο αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση αγοράς μιας εικόνας μέσω 
διομότιμων συστημάτων (peer to peer - p2p), προκειμένου να ελέγχεται αν η εικόνα έχει ήδη 
διανεμηθεί στο διαδίκτυο ή αν, ενδεχομένως, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχετικές έρευνες, 
αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν τις ανώφελες αλληλεπικαλύψεις στις ερευνητικές 
δραστηριότητες.
Εξίσου σημαντικό είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω η διάδοση λογισμικών που να 
υποστηρίζουν τις έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων όσον αφορά τον εντοπισμό της 
τοποθεσίας όπου βρίσκεται το κακοποιημένο παιδί. Από την άποψη αυτή, το Σύστημα 
Παρακολούθησης Φαινομένων Εκμετάλλευσης Παιδιών (CETS) και τα αρχεία δεδομένων 
εργασίας προς ανάλυση (Analysis Work File – AWF) της Europol έχουν ήδη αποφέρει 
σημαντικά αποτελέσματα.
Χρειάζεται επίσης να παρέμβουμε για την υποστήριξη των συστημάτων ανιχνευσιμότητας 
των χρηματοπιστωτικών κινήσεων που συνδέονται με την ανταλλαγή εικόνων παιδικής 
πορνογραφίας και θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τη μελέτη που ζήτησε η Missing Children
Europe, η οποία καταδεικνύει ότι οι νομοθεσίες 11 κρατών μελών καθώς και η ρωσική 
νομοθεσία επιτρέπουν την παρακολούθηση των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε 
ιστοτόπους παιδικής πορνογραφίας, με απόλυτο σεβασμό προς τους κανόνες της 
ιδιωτικότητας και του τραπεζικού απορρήτου.
Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η αποτελεσματικότητα των προσπαθειών που έχουν ήδη 
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καταβληθεί, καθώς και των αποτελεσμάτων που θα μπορέσουν να επιτευχθούν από κοινού με 
τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα, διαμέσου της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της 
αυτορύθμισης. Από την άποψη αυτή, επιδοκιμάζω τη συμφωνία του Φεβρουαρίου 2007 των 
φορέων κινητής τηλεφωνίας για την προστασία των ανηλίκων. Και πιστεύω ότι, από την 
άποψη αυτή, οι πρωτοβουλίες των παρόχων θα πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω υπό την 
αιγίδα της Επιτροπής. Επί παραδείγματι, είναι αναγκαίο να σχεδιάσουμε και να αναπτύξουμε 
τη διάδοση, μεταξύ των παρόχων, ενός κοινού και «φιλικού προς τα παιδιά» σήματος, το 
οποίο θα επιτρέπει στους γονείς και στα παιδιά να αναγνωρίζουν ότι ένας ιστότοπος είναι
«ασφαλής» και υπό τον έλεγχο του ίδιου του παρόχου. Ένα απλός τρόπος που θα επιτρέπει σε 
γονείς και παιδιά να εμπιστεύονται χωρίς φόβο τους ιστοτόπους στους οποίους εμφανίζεται 
το σήμα αυτό.

Κατά τις έρευνες για τον παρόντα φάκελο παρουσιάστηκε μεγάλος κατακερματισμός των 
δεδομένων που είναι προσβάσιμα από το κοινό όσον αφορά το φαινόμενο της παιδικής 
πορνογραφίας και, ακόμη περισσότερο, όσον αφορά άλλες παράνομες συμπεριφορές 
απέναντι στα παιδιά που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Για τον λόγο αυτόν, στο 
πλαίσιο της δράσης σχετικά με τη διεύρυνση της ενημέρωσης, σημαντικό στοιχείο θα πρέπει 
να αποτελεί η παρακολούθηση και η συγκέντρωση δεδομένων.

Ολοκληρώνοντας, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να ενισχυθεί το έργο αυτό για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο και, πιο γενικά, κατά τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών.
Ένα πρωταρχικής σημασίας καθήκον του Κοινοβουλίου θα είναι να επισπευσθούν οι 
διαδικασίες έγκρισης του παρόντος κειμένου, με σκοπό να ξεκινήσει το πρόγραμμα έως και 
την 1η Ιανουαρίου 2009, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των χρηματοδοτήσεων, καθώς και για 
να προετοιμαστεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο 2009-2013. Και 
ιδίως ενόψει μιας συμφωνίας κατά την πρώτη ανάγνωση, προστέθηκαν στην παρούσα έκθεση 
και οι τροπολογίες που πρότεινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 επί του κειμένου. 
Εναπόκειται στη βούληση των συναδέλφων να συμμετάσχουν, εάν επιθυμούν, σε μια κοινή 
προσπάθεια για την ταχεία έγκριση της παρούσας έκθεσης.

                                               
1 Συμβούλιο της ΕΕ, 8 Μαΐου 2008, αριθ. 9137/08.
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