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antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
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*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi 
kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks
(KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2008)0106);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 153, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0092/2008);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, 
eelarvekomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A6-0000/2008),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Jätkuvalt on vaja võtta meetmeid nii 
lapsi kahjustada võiva kui ka ebaseadusliku 
infosisu, eriti laste kuritarvitamist 
kajastavate materjalide suhtes. Sama kehtib 
ka laste kohta, kes on langenud sellise 
kahjuliku ja ebaseadusliku tegevuse 
ohvriks, mis kahjustab neid füüsiliselt ja 
vaimselt, ning laste kohta, keda 

(4) Jätkuvalt on vaja võtta meetmeid nii 
lapsi kahjustada võiva kui ka ebaseadusliku 
infosisu, eriti laste kuritarvitamist 
kajastavate materjalide suhtes. Sama kehtib 
ka laste kohta, kes on langenud sellise 
kahjuliku ja ebaseadusliku tegevuse 
ohvriks, mis kahjustab neid füüsiliselt ja 
vaimselt, ning laste kohta, keda 
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ahvatletakse selliseid ennast ja teisi 
kahjustavaid tegevusi imiteerima.

ahvatletakse selliseid ennast ja teisi 
kahjustavaid tegevusi imiteerima. 
Erilisi jõupingutusi tuleb teha selleks, et 
otsida lahendusi vältimaks täiskasvanu 
tahtlikke ettepanekuid info- ja 
sidetehnoloogiate kaudu lapsega 
kohtumiseks seksuaalse kuritarvituse või 
õigusrikkumiste eesmärgil.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on lisada otsusesse uus arenev nähtus, nn „grooming” 
(seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimine) vastavalt Euroopa Nõukogu konventsiooni, mis 
käsitleb laste kaitsmist seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest, artiklis 
23 toodud määratlusele (oktoober 2007).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Tuleks võtta meetmeid, et vältida 
laste ohvristamist ähvarduste, ahistamise 
ja alavääristamise teel Interneti ja/või 
interaktiivsete digitaaltehnoloogiate, sh 
mobiiltelefonide kaudu.  

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Käesoleva otsusega kehtestatud 
programmi eesmärk peaks olema 
haridusliku paketi loomine õpetajatele, 
mis peaks koosnema õppematerjalidest 
(käsiraamatud, videoesitlused, 
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interaktiivsed mängud jne) ja 
pedagoogilistest vahenditest (käsilehed 
õpetajatele, internetiportaal harjutuste 
jaoks jne), mis, olles kohandatud 
konkreetsetele riiklikele nõuetele, peaksid 
muu hulgas kasutama erinevate 
liikmesriikide parimaid haridustavasid 
ning hõlmama programmi teisi elemente.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Programm peaks täiendavalt 
toetama riiklike internetidomeeniregistrite 
arendus- ja koordineerimistööd, et 
võimaldada lastele kahjuliku materjali 
allika kiiret identifitseerimist.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Käesolevas otsuses kasutatakse 
mõistet „laps” tähistamaks alla 18-
aastaseid isikuid.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek, kooskõlas nõukogu ettepanekuga ja pidades silmas esimesel 
lugemisel kokkuleppe saavutamist selle programmi osas peaks selgitama „lapse” mõistet.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 1 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Programmi üldeesmärgi saavutamiseks 
nähakse ette järgmised tegevussuunised:

2. Programmi üldeesmärgi saavutamiseks 
nähakse ette järgmised tegevussuunised:

a) ebaseadusliku sisuga materjalide 
vähendamine ja kahjuliku tegevusega 
võitlemine võrgus;

a) üldsuse teadlikkuse tagamine;

b) turvalisema võrgukeskkonna 
edendamine;

b) ebaseadusliku sisuga materjalide vastu 
võitlemine ja kahjuliku tegevuse 
tõkestamine võrgus;

c) üldsuse teadlikkuse tagamine; c) turvalisema võrgukeskkonna 
edendamine;

d) teadmistebaasi loomine. d) teadmistebaasi loomine.

Or. en

Selgitus

Laste kaitsmiseks on kõigepealt vaja parandada laste, vanemate, õpetajate ja kõigi osalejate 
teadmisi ja teadlikkust riskidest ja vahenditest riskikäitumise vältimiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) hinnangu andmine projektidele, mis 
esitatakse ühenduse rahastamist 
käsitlevate ettepanekute esitamiskutsete 
järgselt, kui ühenduse panus on 
hinnanguliselt 500 000 eurot või rohkem;
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Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek viitab komiteemenetlusele: hinnangu andmine projektidele, et tagada 
kandideeriva projekti nõuetekohane hindamine.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – Sissejuhatus – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi eesmärk on Interneti ja uute
kommunikatsioonitehnoloogiate 
turvalisema kasutamise edendamine, eriti 
juhul, kui kasutajaks on lapsed, ning 
võrgukeskkonnas levivate ebaseadusliku 
sisuga materjalide ja kahjuliku tegevuse 
vastu võitlemine. 

Programmi eesmärk on propageerida ja 
harida kasutajaid, eriti lapsi, Interneti ja 
teiste kommunikatsioonitehnoloogiate 
turvalisema kasutamise osas ning võidelda
võrgukeskkonnas levivate ebaseadusliku 
sisuga materjalide ja kahjuliku tegevuse 
vastu.  

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – Sissejuhatus – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Programmi üldeesmärk on edendada 
Interneti ja teiste 
kommunikatsioonitehnoloogiate (edaspidi 
„sidustehnoloogiad”) turvalisemat 
kasutamist, eriti kui kasutajaks on lapsed, 
edendada turvalist võrgukeskkonda, 
vähendada võrgus levivate ebaseadusliku 
sisuga materjalide hulka, võidelda 
võimaliku võrgus toimuva kahjuliku 
tegevusega ning tagada üldsuse teadlikkus 
võrgus varitsevatest ohtudest ja 
ettevaatusabinõudest.

Programmi üldeesmärk on edendada 
Interneti ja teiste 
kommunikatsioonitehnoloogiate (edaspidi 
„sidustehnoloogiad”) turvalisemat 
kasutamist, eriti kui kasutajaks on lapsed, 
edendada turvalist võrgukeskkonda, 
vähendada võrgus levivate ebaseadusliku 
sisuga materjalide hulka, võidelda 
võimaliku võrgus toimuva kahjuliku 
tegevusega (sh kiusamise ja seksuaalsuhte 
eesmärgil kontakti otsimisega) ning tagada 
üldsuse teadlikkus võrgus varitsevatest 
ohtudest ja ettevaatusabinõudest, samuti 
välja arendada parimatel tavadel 
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põhinevaid hariduslikke vahendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsuse jaoks kontaktpunktide loomine, 
kuhu saab teatada võrgus levivatest 
ebaseadusliku sisuga materjalidest ja 
toimuvast kahjulikust tegevusest. Meetmed 
peaksid tagama, et need kontaktpunktid on 
tõhusad ja üldsusele kättesaadavad ning 
tihedalt seotud teiste riiklike meetmetega; 
Euroopa tasandil tuleks teha koostööd, et 
lahendada piiriüleseid probleeme ja 
vahetada parimaid tavasid.

1. Üldsuse jaoks kontaktpunktide ja 
vihjeliinide loomine, kuhu saab teatada 
võrgus levivatest ebaseadusliku sisuga 
materjalidest ja toimuvast kahjulikust 
tegevusest. Meetmed peaksid tagama, et 
need kontaktpunktid on tõhusad ja 
üldsusele kättesaadavad ning tihedalt 
seotud teiste riiklike meetmetega (eeskätt 
küberkuritegudevastaste 
politseiüksustega); Euroopa tasandil tuleks 
teha koostööd, et lahendada piiriüleseid 
probleeme ja vahetada parimaid tavasid.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Sidusrühmade koostöö ning teabe, 
kogemuste ja parimate tavade vahetamise 
edendamine riigi ja Euroopa tasandil. 
Meetmete eesmärk on parandada võrgus 
levivate ebaseadusliku sisuga materjalide 
ja kahjuliku tegevusega kokku puutuvate 
sidusrühmade tegevuse kooskõlastamist 
ning soodustada kõnealuste sidusrühmade 
osalemist ja kaasamist. 

4. Sidusrühmade koostöö ning teabe, 
kogemuste ja parimate tavade vahetamise 
edendamine riigi ja Euroopa tasandil. 
Meetmete eesmärk on parandada võrgus 
levivate ebaseadusliku sisuga materjalide 
ja kahjuliku tegevusega kokku puutuvate 
sidusrühmade tegevuse kooskõlastamist 
ning soodustada kõnealuste sidusrühmade 
osalemist ja kaasamist. Eeskätt 
soodustavad meetmed rahvusvahelist 
andmete jagamist ja ideede ühiskasutust 
valitsuste, õiguskaitseorganite, 
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vihjeliinide, pangandus-/finants-
/krediitkaardiasutuste, kuritarvitatud laste 
nõustamiskeskuste ja 
lastekaitseorganisatsioonide ning 
internetitööstuse vahel. ELi ja/või 
rahvusvaheline „rakkerühm” võiks kokku 
tulla kord kvartalis, et edendada andmete, 
kogemuste ja hea tava vahetamist 
sidusrühmade, sh kontaktpunktide ja 
vihjeliinide, õiguskaitseorganite, valitsuse 
esindajate ja eriti internetitööstuse vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 1 – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Koostöö ning teabe ja kogemuste 
vahetamise edendamine rahvusvahelisel 
tasandil. Meetmete eesmärk on koostöö 
parandamine kolmandate riikidega, võrgus 
levivate ebaseadusliku sisuga materjalide 
ja kahjuliku tegevusega võitlemise 
ühtlustamine rahvusvahelisel tasandil ning 
ühtsete lähenemisviiside ja töömeetodite 
väljatöötamise toetamine.

5. Koostöö ning teabe ja kogemuste 
vahetamise edendamine rahvusvahelisel 
tasandil. Meetmete eesmärk on koostöö 
parandamine kolmandate riikidega, võrgus 
levivate ebaseadusliku sisuga materjalide 
ja kahjuliku tegevusega võitlemise 
ühtlustamine rahvusvahelisel tasandil, ning 
laste kuritarvitamist kujutavaid 
visuaalseid materjale koguvatele eri 
riikide andmebaasidele kooskõlastatud 
lähenemisviisi ning ühtsete käsitusviiside
ja töömeetodite väljatöötamise toetamine.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teenuseosutajate ergutamine ja 
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abistamine ühise märgise väljatöötamisel. 
Meetmete eesmärk on ergutada ja 
abistada internetiteenuste osutajaid 
iseregulatsiooni vahendina ühise märgise 
„laste jaoks turvaline” väljatöötamist 
veebisaitidele, mis võimaldavad 
juurdepääsu teenuseosutaja poolt 
kontrollitavatele „kasutajate loodud 
materjalidele”.

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 2 – alapunkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Laste ja noorte turvalise 
võrgukeskkonna loomisse kaasamise 
edendamine. Meetmete eesmärk on kaasata 
lapsi ja noori, et paremini mõista nende 
seisukohti ja kogemusi sidustehnoloogiate 
kasutamisel ning arvamusi selle kohta, 
kuidas luua laste jaoks turvalisemat 
võrgukeskkonda.

3. Laste ja noorte turvalise 
võrgukeskkonna loomisse kaasamise 
edendamine. Meetmete eesmärk on kaasata 
lapsi ja noori, et paremini mõista nende 
seisukohti ja kogemusi sidustehnoloogiate 
kasutamisel ning arvamusi selle kohta, 
kuidas luua laste jaoks turvalisemat 
võrgukeskkonda. Selline kaasamine 
toimub regulaarselt lapse õiguste 
Euroopa foorumi raames.

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selliste kontaktpunktide loomine, kust 
lapsevanemad ja lapsed saavad vastuseid 
küsimustele, kuidas tagada enda turvalisus 
võrgus. Meetmete eesmärk on anda 
kasutajatele võimalus teadlike ja 

2. Selliste kontaktpunktide loomine, kust 
lapsevanemad ja lapsed saavad vastuseid 
küsimustele, kuidas tagada enda turvalisus 
võrgus. Meetmete eesmärk on anda 
kasutajatele võimalus teadlike ja 



PR\728281ET.doc 13/18 PE407.867v01-00

ET

vastutustundlike valikute tegemiseks, 
milleks antakse neile asjakohast teavet ning 
nõu ettevaatusabinõude kohta, millega 
tagada enda turvalisus võrgus.

vastutustundlike valikute tegemiseks, 
milleks antakse neile asjakohast teavet ning 
nõu ettevaatusabinõude kohta, millega 
tagada enda turvalisus võrgus. Meetmete 
eesmärk on tõsta teadlikkust 
küberkiusamise ja seksuaalsuhte 
eesmärgil kontakti otsimise probleemidest 
ning viidata asjassepuutuvatele 
õiguskaitseorganitele ja vajaduse korral 
lastega tegelevatele 
heategevusühendustele. Ka 
kontaktpunktid abistavad kodanikke 
lastega seotud küberkuritegudest 
teatamisel spetsialiseeritud 
politseiüksustele.

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Parimate tavade vahetamise ja piiriülese 
koostöö tagamine Euroopa tasandil. 
Võetakse meetmeid, et tagada tõhus 
piiriülene koostöö ning parimate tavade, 
vahendite, meetodite, kogemuste ja teabe 
vahetamine Euroopas.

4. Parimate tavade vahetamise ja piiriülese 
koostöö tagamine Euroopa tasandil.
Võetakse meetmeid, et tagada tõhus 
piiriülene koostöö ning parimate tavade, 
vahendite, meetodite, kogemuste ja teabe 
vahetamine Euroopas. Meetmete eesmärk 
peaks olema eeskätt tiheda koostöö 
loomine riigi ametiasutuste, politsei ja 
kontaktpunktide vahel. Võetakse 
meetmeid, et luua laste kuritarvitamist 
kujutavaid visuaalseid materjale koguv 
ühine Euroopa andmebaas.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 3 – alapunkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Parimate tavade vahetamise ja koostöö 
tagamine rahvusvahelisel tasandil. 
Meetmete eesmärk on edendada koostööd 
ning parimate tavade, vahendite, meetodite, 
kogemuste ja teabe vahetamist 
rahvusvahelisel tasandil, et soodustada 
ühtseid lähenemisviise ja töömeetodeid 
ning muuta ülemaailmsed algatused 
tõhusamaks, tasuvamaks ja ulatuslikumaks.

5. Parimate tavade vahetamise ja koostöö 
tagamine rahvusvahelisel tasandil. 
Meetmete eesmärk on edendada koostööd 
ning parimate tavade, vahendite, meetodite, 
kogemuste ja teabe vahetamist 
rahvusvahelisel tasandil, et soodustada 
ühtseid lähenemisviise ja töömeetodeid 
ning muuta ülemaailmsed algatused 
tõhusamaks, tasuvamaks ja ulatuslikumaks. 
Meetmete eesmärk on samuti uurida laste 
ekspluateerimise jälgimissüsteemi CETS 
tõhusust, mis on välja töötatud koostöös 
internetitööstusega ja võimaldab 
õiguskaitseorganitel jälitada kurjategijaid 
võrgus.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus
I lisa – punkt 4 – alapunkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjassepuutuvates valdkondades 
läbiviidavaid uuringuid hõlmava 
lähenemisviisi kooskõlastamine. 
Meetmetega viiakse ühise jõupingutuse 
tulemusel kokku teadlased ja eksperdid, 
kes tegelevad Euroopas laste turvalisuse 
tagamisega võrgus, soodustatakse 
rahvusvahelist koostööd ja kooskõlastamist 
ning luuakse ajakohastatud ülevaated 
olemasolevatest ja uutest uuringutest. 

1. Andmete kogumine Euroopa tasandil ja
asjassepuutuvates valdkondades 
läbiviidavaid uuringuid hõlmava 
lähenemisviisi kooskõlastamine. 
Meetmetega tagatakse andmete kogumine 
ning viiakse ühise jõupingutuse tulemusel 
kokku teadlased ja eksperdid, kes 
tegelevad Euroopas laste turvalisuse 
tagamisega võrgus, soodustatakse 
rahvusvahelist koostööd ja kooskõlastamist 
ning luuakse ajakohastatud ülevaated 
olemasolevatest ja uutest uuringutest.

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus
II lisa

Komisjoni ettepanek

(1) Ebaseadusliku sisuga materjalide hulga vähendamine ja kahjuliku 
tegevusega võitlemine võrgus

30-35%

(2) Turvalisema võrgukeskkonna toetamine 5-10%

(3) Üldsuse teadlikkuse tagamine 45-50%

(4) Teadmistebaasi loomine 8-15%

Parlamendi muudatusettepanek

(1) Üldsuse teadlikkuse tagamine 48%

(2) Ebaseadusliku sisuga materjalide vastu võitlemine ja kahjuliku tegevuse 
tõkestamine võrgus

34%

(3) Turvalisema võrgukeskkonna toetamine 10%

(4) Teadmistebaasi loomine 8%

Or. en

Selgitus

Pidades silmas esimesel lugemisel kokkuleppe saavutamist, võtab käesolev 
muudatusettepanek arvesse Euroopa Ühenduste Nõukogu tehtud muudatusi 8. mai 2008. 
aasta istungil.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa programm Internetti ja uusi tehnoloogiaid 
kasutavate laste kaitseks („Turvalisema Interneti programm”) moodustab osa Euroopa 
meetmetest edendada laste suuremat turvalisust Internetis. Olukorras, kus uued tehnoloogiad 
muutuvad üha laiemalt kättesaadavaks ja arvutikirjaoskus kasvab, on lastel üha suurem risk 
kokku puutuda ebaseadusliku sisu ja kahjuliku käitumisega, nagu ahistamise, lapsporno, 
seksuaalsuhte eesmärgil võrgukeskkonnas kontakti otsimise, kiusamise, rassistlike materjalide 
levitamise ning enesevigastamisele, anoreksiale või enesetapule õhutamisega. 

Eurobaromeetri1 andmetel kasutab 74% noortest vanuses 12–15 aastat Internetti vähemalt 
kolm tundi päevas. Praktiliselt kõik intervjueeritud lapsed vastasid, et nad on juhuslikult 
kokku puutunud pornograafiliste kujutistega. Andmed näitavad lapspornot ja lastele 
kahjulikku materjali sisaldavate veebisaitide arvu plahvatuslikku kasvu ning muret tekitavat 
tendentsi hõlmatud laste vanuse vähenemise ja jäädvustatud vägivalla taseme suurenemise 
suunas.
Internet Watch Foundationi andmetel on laste kuritarvitamine Internetis kasvanud ainuüksi 
paari viimase aasta jooksul 16%. Interpoli andmebaasi andmetel lisandub igal aastal 500 000 
uut algupärast lapsporno kujutist ja sisaldab 550 000 kujutist 20 000 lapse kuritarvitamisest, 
kellest vaid 500 on tuvastatud ja päästetud 2001. aastast alates. Ainuüksi Ühendkuningriigis 
suurenes lapspornot sisaldavate veebisaitide arv 1500% ajavahemikus 1997–2005. 
Need arvud näitavad selgelt, et laste turvalisuse tagamine võrgukeskkonnas nõuab 
mitmetasandilist lähenemisviisi, hõlmates lapsi, nende perekondi ja kooli, samuti 
telekommunikatsioonisektori ettevõtjaid ja teenuseosutajaid ning asutusi, iseregulatsiooni 
organeid ja VVOsid. Tarvis on ühist jõupingutust, eesmärgiga suurendada teadmisi ja 
tõhustada preventsiooni, mis julgustab ja hõlbustab sellistest kuritarvitamistest teatamist ning 
samal ajal parandab politsei uurimisressursse.

Neid ambitsioonikaid eesmärke on võimalik ellu viia, kasutades vahendeid, mida Euroopa Liit 
pakub kõnealuse rahastamisvahendi „Turvalisema Interneti programm” raames. 

Uus programm näeb ette Internetti ja uusi tehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks 55 miljonit 
eurot aastateks 2009–2013. See põhineb neljal põhilisel tegevussuunal: kahjuliku käitumise 
piiramine, võideldes ebaseadusliku sisuga materjalide ja Interneti kuritarvitamisega; 
turvalisema võrgukeskkonna edendamine, muu hulgas sellel otstarbel loodud tehnoloogiliste 
vahendite abil; teavitamise, osalemise ja ennetamise edendamine; ning lõpuks, teadmistebaasi 
loomine, ergutades koostööd ja heade tavade vahetamist rahvusvahelisel tasandil.

Soovime samuti rõhutada komisjoni käesoleva algatuse tähtsust eelmise programmi "Safer 
Internet Plus" (2004–2008) tulemuste valguses. 

Muude kasulike vahendite hulgas, millest on kasu võitluses kahjulike materjalide levikuga 
Internetis, on oluline jätkata vihjeliinide väljaarendamise toetamist selle uue programmi 
kaudu. Vihjeliinid etendavad olulist osa uurimiseelses andmete kogumises ja esialgse 

                                               
1 Eurobaromeeter EB 60.2-CC-EB2004.1.
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hinnangu andmises materjali ebaseaduslikkuse kohta. Kontaktpunktid moodustavad 
võrgustiku, mis suunavad teabe politseijõududele ja vihjeliinidele, mis moodustavad osa 
INHOPE võrgustikust. 

Samuti on oluline välja arendada ad hoc kontrollitavaid jututoa-teenuseid lastele. Mitmed 
sellealased kogemused on olnud edukad, võttes kasutusele laste jututubadesse pääsu seire 
ning viies läbi ennetavaid kontrolle kasutajate loodud materjalide veebis kättesaadavaks 
tegemise üle. Analoogiliselt levivad turul üha laiemalt blokeerimis- ja filtreerimissüsteemid 
lastesõbraliku keskkonna loomiseks. Nüüd tuleb astuda samme selliste süsteemide kasutamise 
propageerimiseks, et vältida nende muutumist üheks paljudest uute tehnoloogiate poolt 
pakutavatest võimalustest, mida ei kasutata.

Palju tööd tuleb veel teha laste teadlikkuse tõstmiseks uute tehnoloogiate kasutamisega seotud 
riskidest. Nad peavad saama palju ulatuslikumat teavet ja õppima vältima ohtlikku käitumist 
veebis. Neid tuleb korralikult ette valmistada ja varustada asjakohase teabega, milliseid 
erinevaid vahendeid on võimalik kasutada, et ära tunda ja ennast kaitsta kuritarvitamise 
erinevate vormide eest. Prioriteediks peab olema noorte inimeste teadvustamine nende eraelu 
puutumatuse tähtsusest ja väärtusest. Piisavat rõhku ei ole asetatud probleemile, et noored 
müüvad rahalise kasu eesmärgil veebis kujutisi oma kehast. 
Tuleb läbi viia ka ulatuslik kirjaoskusekampaania lapsevanematele ja kooliõpetajatele, et 
vähendada nende põlvkondlikku tehnoloogilist lõhet. Kogemusi, häid tavasid ja teadmisi 
tuleks samuti jagada politseijõudude ja kõnealuse tööstusharu ettevõtjate vahel.

On eluliselt tähtis koondada tähelepanu kahele eriti murettekitavale nähtusele, s.o 
võrgukeskkonnas seksuaalsuhte eesmärgil kontakti otsimisele ja kiusamisele, mis tuleb seada 
prioriteetideks. Meetmeid, mis hõlmavad teavitamist, uute tehnoloogiliste vahendite arengut, 
heade tavade vahetust ja teenuseosutajate tööd tuleks kooskõlastada kui ühte osa ühisetest 
jõupingutustest edendamaks laste turvalisust. Eurobaromeetri andmetel sellistest 
probleemidest, nagu laste psühholoogiliselt manipulatiivne tülitamine seksuaalse tagamõttega 
(ingl. k. grooming), küberkiusamine ja õhutamine enesevigastamisele, ei räägita vanematele 
kas häbitundest või hirmust, et jututubade külastamine keelatakse ära, või lihtsalt sellepärast, 
et lapsed alahindavad probleemi tõsidust. Nimetatud probleemid on seetõttu muutunud palju 
varjatumaks ja neid on raskem tuvastada. Samuti kujutavad äärmist ohtu veebikontaktid 
eesmärgiga kohtuda päriselus, mis võivad anda märku katsest last kuritarvitada.

Seetõttu tuleb võtta meetmeid, et tõhustada uuringuid ja levitada teadmisi laste käitumisest ja 
nende vastuvõtlikkusest ohtliku käitumise suhtes („ohvristumine”). Me peame 
mitmekordistama oma jõupingutused, et pakkuda lastele vahendeid ohtlike kontaktide 
vältimiseks, aidata neil ära tunda ohte ja õpetada neid rääkima sellistest probleemidest oma 
vanematega.

Võitlemaks kuritarvitustega veebis, on oluline koondada tähelepanu ka politseijõudude 
käsutuses olevatele vahenditele.
Seetõttu tuleks asutada "Euroopa lapsporno kujutiste andmebaas” koos reaalajas ühendusega 
vihjeliinidelt saadud raportitele, mis on politseile kättesaadavad. See vahend on äärmiselt 
kasulik seoses kujutistega, mis on edastatud P2P (peer-to-peer) süsteemi abil, et kontrollida, 
kas nimetatud kujutis on veebis juba varem avaldatud ja kas sellega seoses on juba läbi viidud 
uurimisi, vältides nii asjatut uurimistoimingute dubleerimist.
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Samuti on tähtis tõhustada tarkvara levikut, et toetada politseiuuringuid kuritarvitatud lapse 
asukoha kindlaksmääramisel. CETS ja Europoli Analysis Work File (analüüsimiseks 
koostatud tööfailid) on saavutanud selles valdkonnas märkimisväärseid tulemusi.

On vaja võtta meetmeid, et toetada lapsporno kujutiste vahetamisega seotud rahavoogude 
jälgitavuse süsteeme. Eriti pakuvad huvi organisatsiooni Euroopa Kadunud Lapsed tellitud 
uuringu andmed, et 11 liikmesriigi ja Venemaa seadused võimaldavad jälgida lapsporno 
saitidel toimuvaid makseid, ilma et rikutaks eraelu puutumatuse ja pangasaladuse norme. 
Tuleks pöörata tähelepanu juba tehtud töö tõhususele ja sellele, mida on võimalik saavutada 
sektoris tegutsevate ettevõtjate hulgas heade tavade vahetamise ja iseregulatsiooni teel. 
Sellega seoses tervitan mobiilsideoperaatorite 2007. aasta veebruari kokkulepet laste 
kaitsmise kohta. Komisjoni egiidi all tuleks ergutada ka teenuseosutajate analoogilisi samme. 
Näiteks võiksid teenuseosutajad välja töötada ühise märgistuse „lastesõbralik” ja seda 
omavahel levitada, et võimaldada vanematel ja lastel tuvastada „ohutuid” saite, mida 
teenuseosutajad hoolikalt jälgivad. See oleks lihtne vahend, mis võimaldaks inimestel 
kasutada selliseid saite, kartmata kuritarvitusi.

Käesoleva dokumendi ettevalmistamisel tehtud uurimistöö on toonud esile lapsporno ja eriti 
teiste uue tehnoloogia tulemusel tekkinud, laste suhtes ebaseaduslike käitumisvormide kohta 
avalikkusele kättesaadavate andmete äärmise killustatuse. Seetõttu tuleb teadlikkuse tõstmise 
meetmete raames erilist rõhku panna järelevalvele ja andmete kogumisele.

Kokkuvõttes tuleb jõupingutusi jätkata ja tõhustada, et tagada laste turvalisus 
võrgukeskkonnas ja uute tehnoloogiate kasutamisel laiemalt. Üks Euroopa Parlamendi 
prioriteete peab olema selle dokumendi vastuvõtmine, et programmi saaks käivitada 1. 
jaanuarist 2009 ja seega tagada järjepidev rahastamine ning asjakohase finantsraamistiku 
ettevalmistamine ajavahemikuks 2009–2012. Just selleks, et saavutada kokkulepe esimesel 
lugemisel, on Euroopa Liidu Nõukogu muudatusettepanekud1 lülitatud käesolevasse 
raportisse. Me usume, et parlamendiliikmed on valmis liituma ühise jõupingutusega tagada 
selle raporti vastuvõtmine niipea kui võimalik.

                                               
1 Euroopa Liidu Nõukogu, 8. mai 2008, nr 9137/08.
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