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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita 
viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön 
ohjelman perustamisesta
(KOM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0106),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0092/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön 
sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan, kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan, budjettivaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tässä suosituksessa annetaan 
suuntaviivoja kansallisen itsesääntelyn 
kehittämiselle, sisällytetään 
soveltamisalaan medialukutaito ja 
kannustetaan yhteistyötä ja kokemusten ja 
parhaiden toimintatapojen vaihtoa itse- ja 
yhteissääntelyelinten välillä sekä toimia 
syrjinnän torjumiseksi kaikissa viestimissä. 

(4) Tässä suosituksessa annetaan 
suuntaviivoja kansallisen itsesääntelyn 
kehittämiselle, sisällytetään 
soveltamisalaan medialukutaito ja 
kannustetaan yhteistyötä ja kokemusten ja 
parhaiden toimintatapojen vaihtoa itse- ja 
yhteissääntelyelinten välillä sekä toimia 
syrjinnän torjumiseksi kaikissa viestimissä. 
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Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen 
sisällön että laittoman sisällön, erityisesti 
lasten hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen 
alueella on jatkuvaa tarvetta 
toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista 
tulee ruumiillisiin ja psykologisiin 
vammoihin johtavan haitallisen ja 
laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, 
jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista 
käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan 
vahinkoa itselleen ja muille.

Sekä lapsille mahdollisesti haitallisen 
sisällön että laittoman sisällön, erityisesti 
lasten hyväksikäyttömateriaalin, torjumisen 
alueella on jatkuvaa tarvetta 
toimenpiteisiin. Sama koskee lapsia, joista 
tulee ruumiillisiin ja psykologisiin 
vammoihin johtavan haitallisen ja 
laittoman käyttäytymisen uhreja, ja lapsia, 
jotka houkutellaan jäljittelemään tällaista 
käyttäytymistä ja siten aiheuttamaan 
vahinkoa itselleen ja muille. 
Olisi erityisesti pyrittävä löytämään 
ratkaisuja, joilla estetään aikuisen 
informaatio- ja viestintäteknologiaa 
käyttämällä tekemät tarkoitukselliset 
ehdotukset tavata lapsi seksuaalista 
hyväksikäyttöä tai rikoksia varten.  

Or. en

Perustelu

This amendment is aimed at adding with particular emphasis the developing phenomenon of 
grooming, according th definition set by art. 23 of the Council of Europe Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, (October 2007).

Tarkistus 2

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Toiminnalla pitäisi pyrkiä estämään 
lasten vainoaminen uhkailulla, 
ahdistelulla ja nöyryyttämisellä 
internetissä ja/tai vuorovaikutteisessa 
digitaalisessa tekniikassa, mukaan 
luettuna matkapuhelimet.    

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tällä päätöksellä perustettavalla 
ohjelmalla pitäisi pyrkiä laatimaan 
opettajille tarkoitettu opetuspaketti, johon 
pitäisi kuulua opetusmateriaalia 
(oppikirjoja, videoesityksiä, 
vuorovaikutteisia pelejä jne.) ja 
pedagogisia välineitä (tiedotteita 
opettajille, internet-portaali harjoituksia 
varten jne.), jossa pitäisi käyttää erityisten 
kansallisten vaatimusten mukaisesti 
räätälöityinä muun muassa eri 
jäsenvaltioiden parhaita opetuskäytäntöjä
ja johon olisi otettava mukaan muita 
ohjelman osatekijöitä.   

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus päätökseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ohjelmalla pitäisi tukea edelleen 
kansallisten verkkotunnusten rekisterien 
kehittämistä ja koordinointia, jotta 
voidaan nopeasti tunnistaa lapsille 
haitallisen sisällön alkuperä.  

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus päätökseksi
1 artikla - 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tässä päätöksessä 'lapsilla' 
tarkoitetaan alle 18 vuoden ikäisiä 
henkilöitä.

Or. en

Perustelu

This amendment, in line with the Council proposal, and in view of a first reading agreement 
on the programme the concept of children should be clarified.

Tarkistus 6

Ehdotus päätökseksi
1 artikla - 2 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelma 
sisältää seuraavat toimintalinjat:

2. Yleistavoitteen saavuttamiseksi ohjelma 
sisältää seuraavat toimintalinjat:

(a) laittoman verkkosisällön vähentäminen
ja haitallisen verkkokäyttäytymisen 
torjuminen,

(a) yleisön tietoisuuden varmistaminen,

(b) turvallisemman verkkoympäristön 
edistäminen,

(b) laittoman verkkosisällön vastustaminen
ja haitallisen verkkokäyttäytymisen 
torjuminen,

(c) yleisön tietoisuuden varmistaminen, (c) turvallisemman verkkoympäristön 
edistäminen,

(d) tietämyspohjan luominen. (d) tietämyspohjan luominen.

Or. en



PR\728281FI.doc 9/19 PE407.867v01-00

FI

Perustelu

The first need to protect children is to improve knowledge and awareness of children, parents, 
teachers and all the operators about the risk and on the instruments to avoid at-risk 
behaviour.

Tarkistus 7

Ehdotus päätökseksi
3 artikla - 3 kohta - b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yhteisön rahoitusta koskevien 
ehdotuspyyntöjen perusteella ehdotettujen 
hankkeiden arviointi, kun arvioitu 
yhteisön osuus rahoituksesta on 
vähintään 500 000 euroa;

Or. en

Perustelu

This amendment refers to the Comitology procedure the assessment of projects in order to 
ensure a proper evaluation of the candidate project.

Tarkistus 8

Ehdotus päätökseksi
Liite I - Johdanto - 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman tarkoituksena on edistää 
internetin ja muiden 
viestintäteknologioiden 
käyttöturvallisuutta, erityisesti lasten 
näkökulmasta, sekä torjua laitonta sisältöä 
ja haitallista käyttäytymistä verkossa. 

Ohjelman tarkoituksena on edistää 
internetin ja muiden 
viestintäteknologioiden käyttöturvallisuutta 
ja kouluttaa käyttäjiä, erityisesti lapsia 
siihen, sekä torjua laitonta sisältöä ja 
haitallista käyttäytymistä verkossa.  

Or. en
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Tarkistus 9

Ehdotus päätökseksi
Liite I - johdanto - 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ohjelman yleisenä tavoitteena on internetin 
ja muiden viestintäteknologioiden 
(jäljempänä ”verkkoteknologiat”) 
käyttöturvallisuuden parantaminen 
erityisesti lasten piirissä, turvallisen 
verkkoympäristön kehittämisen 
edistäminen, verkossa välitettävän 
laittoman sisällön määrän vähentäminen,
mahdollisesti haitallisen 
verkkokäyttäytymisen torjuminen ja sen 
varmistaminen, että yleisö on tietoinen 
verkon riskeistä ja varotoimista.

Ohjelman yleisenä tavoitteena on internetin 
ja muiden viestintäteknologioiden 
(jäljempänä ”verkkoteknologiat”) 
käyttöturvallisuuden parantaminen 
erityisesti lasten piirissä, turvallisen 
verkkoympäristön kehittämisen 
edistäminen, verkossa välitettävän 
laittoman sisällön määrän vähentäminen, 
mahdollisesti haitallisen 
verkkokäyttäytymisen (viekoittelu 
(grooming) ja verkkokiusaaminen 
mukaan lukien) torjuminen ja sen 
varmistaminen, että yleisö on tietoinen 
verkon riskeistä ja varotoimista sekä 
parhaisiin käytäntöihin perustuvien 
opetusvälineiden kehittäminen.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 1 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä, 
joihin he voivat tehdä ilmoituksia 
laittomasta sisällöstä ja haitallisesta 
käyttäytymisestä verkossa. Toimenpiteillä 
olisi varmistettava, että nämä yhteyspisteet 
todella toimivat ja yleisö löytää ne, ne 
kytketään tiiviisti muuhun kansallisen 
tason toimintaan ja ne tekevät Euroopan 
laajuista yhteistyötä valtioiden rajat 
ylittävissä kysymyksissä ja vaihtavat 
keskenään tietoa parhaista käytännöistä.

1. Yleisölle järjestetään yhteyspisteitä ja 
vihjelinjoja, joihin he voivat tehdä 
ilmoituksia laittomasta sisällöstä ja 
haitallisesta käyttäytymisestä verkossa.
Toimenpiteillä olisi varmistettava, että 
nämä yhteyspisteet todella toimivat ja 
yleisö löytää ne, ne kytketään tiiviisti 
muuhun kansallisen tason toimintaan 
(erityisesti tietoverkkorikollisuuteen 
erikoistuneisiin poliisin yksiköihin) ja ne 
tekevät Euroopan laajuista yhteistyötä 
valtioiden rajat ylittävissä kysymyksissä ja 
vaihtavat keskenään tietoa parhaista 
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käytännöistä.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 1 kohta - 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yhteistyön ja tiedon, kokemusten ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtamisen 
edistäminen sidosryhmien välillä 
kansallisella ja Euroopan tasolla. 
Toimenpiteillä pyritään parantamaan 
laittoman sisällön jakelua ja haitallista 
käyttäytymistä torjuvien sidosryhmien 
koordinointia ja kannustamaan näiden 
sidosryhmien osallistumista ja 
aktiivisuutta. 

4. Yhteistyön ja tiedon, kokemusten ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtamisen 
edistäminen sidosryhmien välillä 
kansallisella ja Euroopan tasolla. 
Toimenpiteillä pyritään parantamaan 
laittoman sisällön jakelua ja haitallista 
käyttäytymistä torjuvien sidosryhmien 
koordinointia ja kannustamaan näiden 
sidosryhmien osallistumista ja 
aktiivisuutta. Toimenpiteillä pyritään 
erityisesti rohkaisemaan tietojen 
kansainvälistä yhteiskäyttöä ja ideoiden 
kokoamista yhteen hallitusten, 
lainvalvontaviranomaisten, vihjelinjojen, 
pankkien, rahalaitosten ja 
luottokorttiyhtiöiden, lasten 
hyväksikäyttötapauksissa neuvontaa 
antavien keskusten ja 
lastensuojelujärjestöjen sekä
verkkopalveluja tarjoavien yritysten 
välillä. EU:n ja/tai kansainvälisen tason 
erityistyöryhmä voisi kokoontua 
neljännesvuosittain helpottaakseen 
tietojen, asiantuntemuksen ja hyvien 
käytäntöjen yhteiskäyttöä sidosryhmien 
välillä, yhteyspisteet ja vihjelinjat, 
lainvalvontaviranomaiset, hallitusten 
edustajat ja erityisesti verkkopalveluja 
tarjoavat yritykset mukaan lukien. 

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 1 kohta - 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Yhteistyön sekä tiedon ja kokemusten 
vaihtamisen tehostaminen laittoman 
verkkosisällön ja haitallisen 
verkkokäyttäytymisen torjumisessa 
kansainvälisellä tasolla. Toimenpiteillä 
pyritään parantamaan yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, 
yhdenmukaistamaan lähestymistapoja 
laittoman sisällön ja haitallisen 
käyttäytymisen torjumiseen verkossa 
kansainvälisellä tasolla ja kannustamaan 
yhteisten lähestymistapojen ja 
työmenetelmien kehittämistä.

5. Yhteistyön sekä tiedon ja kokemusten 
vaihtamisen tehostaminen laittoman 
verkkosisällön ja haitallisen 
verkkokäyttäytymisen torjumisessa 
kansainvälisellä tasolla. Toimenpiteillä 
pyritään parantamaan yhteistyötä 
kolmansien maiden kanssa, 
yhdenmukaistamaan lähestymistapoja 
laittoman sisällön ja haitallisen 
käyttäytymisen torjumiseen verkossa 
kansainvälisellä tasolla ja kannustamaan 
koordinoidun lähestymistavan
kehittämistä lasten hyväksikäyttökuvien 
kansallisiin tietokantoihin sekä yhteisten 
lähestymistapojen ja työmenetelmien 
kehittämistä.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 2 kohta - 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Palveluntarjoajien kannustaminen ja 
avustaminen yhteisen merkinnän 
kehittämiseen.  Toimenpiteillä pyritään 
kannustamaan ja avustamaan Internet-
palvelujen tarjoajia kehittämään 
itsesäätelyn välineenä yhteisen "lapsille 
turvallinen" -merkinnän verkkosivuille, 
joilta pääsee palveluntarjoajan valvomaan 
käyttäjien tuottamaan sisältöön.   

Or. en
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Tarkistus 14

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 2 kohta - 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lasten ja nuorten kannustaminen 
osallistumaan turvallisemman 
verkkoympäristön kehittämiseen. 
Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja 
nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin 
paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään 
ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden 
käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka 
verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä 
turvallisempi lapsille.

3. Lasten ja nuorten kannustaminen 
osallistumaan turvallisemman 
verkkoympäristön kehittämiseen. 
Toimenpiteillä pyritään ottamaan lapset ja 
nuoret toimintaan mukaan, jotta voitaisiin 
paremmin ymmärtää heidän näkemyksiään 
ja kokemuksiaan verkkoteknologioiden 
käytöstä ja saada tietoa siitä, kuinka 
verkkoympäristöstä voitaisiin tehdä 
turvallisempi lapsille. Osallistuminen 
tapahtuu säännöllisesti eurooppalaisen 
lasten oikeuksia käsittelevän foorumin 
puitteissa. 

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 3 kohta - 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yhteyspisteet, joista vanhemmat ja 
lapset voivat saada vastauksia verkon 
turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin.
Toimenpiteillä pyritään antamaan 
käyttäjille valmiudet tehdä tietoon 
perustuvia ja vastuullisia valintoja 
tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä 
tietoja ja varotoimia verkon turvallinen 
käyttö edellyttää.

2. Yhteyspisteet, joista vanhemmat ja 
lapset voivat saada vastauksia verkon 
turvallista käyttöä koskeviin kysymyksiin.
Toimenpiteillä pyritään antamaan 
käyttäjille valmiudet tehdä tietoon 
perustuvia ja vastuullisia valintoja 
tarjoamalle heille opastusta siitä, mitä 
tietoja ja varotoimia verkon turvallinen 
käyttö edellyttää. Toimenpiteillä pyritään 
lisäämään tietoisuutta viekoittelun 
(grooming) ja verkkokiusaamisen 
ongelmista ja opastamaan tarvittaessa 
kääntymään asianomaisten 
lainvalvontaviranomaisten ja 
lastensuojeluyhdistysten puoleen.   
Yhteyspisteiden on myös avustettava 
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kansalaisia ilmoittamaan lapsia 
koskevasta tietoverkkorikollisuudesta 
siihen erikoistuneille poliisin yksiköille.   

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 3 kohta - 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Parhaiden käytäntöjen vaihdon ja 
valtioiden rajat ylittävän yhteistyön 
varmistaminen Euroopan tasolla. 
Toimenpiteillä varmistetaan tehokas 
eurooppalainen rajat ylittävä yhteistyö ja 
tehokas parhaiden käytäntöjen, työkalujen, 
menetelmien, kokemusten ja tiedon vaihto.

4. Parhaiden käytäntöjen vaihdon ja 
valtioiden rajat ylittävän yhteistyön 
varmistaminen Euroopan tasolla.
Toimenpiteillä varmistetaan tehokas 
eurooppalainen rajat ylittävä yhteistyö ja 
tehokas parhaiden käytäntöjen, työkalujen, 
menetelmien, kokemusten ja tiedon vaihto. 
Toimenpiteillä pitäisi pyrkiä 
varmistamaan erityisesti tiivis yhteistyö 
kansallisten viranomaisten, poliisin ja 
yhteyspisteiden välillä. On ryhdyttävä 
toimiin lasten hyväksikäyttökuvien 
yhteisen eurooppalaisen tietokannan 
perustamiseksi.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 3 kohta - 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Parhaiden käytäntöjen vaihdon ja 
valtioiden rajat ylittävän yhteistyön 
varmistaminen Euroopan tasolla. 
Toimenpiteillä pyritään edistämään 
yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen, 
työkalujen, menetelmien, kokemusten ja 
tiedon vaihtoa kansainvälisellä tasolla, jotta 

5. Parhaiden käytäntöjen vaihdon ja 
valtioiden rajat ylittävän yhteistyön 
varmistaminen Euroopan tasolla. 
Toimenpiteillä pyritään edistämään 
yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen, 
työkalujen, menetelmien, kokemusten ja 
tiedon vaihtoa kansainvälisellä tasolla, jotta 
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voitaisiin luoda yhteisiä lähestymistapoja 
ja työmenetelmiä sekä parantaa ja tehostaa 
maailmanlaajuisten hankkeiden 
tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta ja 
kattavuutta.

voitaisiin luoda yhteisiä lähestymistapoja 
ja työmenetelmiä sekä parantaa ja tehostaa 
maailmanlaajuisten hankkeiden 
tuloksellisuutta, kustannustehokkuutta ja 
kattavuutta. Toimenpiteillä pyritään myös 
tarkastelemaan lasten hyväksikäytön 
seurantajärjestelmän (CETS) 
tehokkuutta. Kyseessä on yhteistyössä 
verkkopalveluja tarjoavien yritysten 
kanssa kehitetty väline, jonka avulla 
lainvalvontaviranomaiset voivat jäljittää 
rikollisia verkossa. 

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus päätökseksi
Liite I - 4 kohta - 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Koordinoidun lähestymistavan 
edistäminen alan selvitystyöhön liittyvillä 
alueilla. Toimenpiteillä varmistetaan 
koordinoitu toiminta lasten 
verkkoturvallisuuden alalla toimivien 
tutkijoiden ja asiantuntijoiden tuomiseksi 
yhteen Euroopan tasolla, edistetään 
kansainvälistä yhteistyötä ja koordinointia 
ja luodaan ajantasaisia katsauksia 
meneillään olevaan ja tulevaan 
tutkimukseen. 

1. Tietojen keräämisen Euroopan tasolla
ja koordinoidun lähestymistavan 
edistäminen alan selvitystyöhön liittyvillä 
alueilla. Toimenpiteillä varmistetaan 
tietojen kerääminen ja koordinoitu 
toiminta lasten verkkoturvallisuuden alalla 
toimivien tutkijoiden ja asiantuntijoiden 
tuomiseksi yhteen Euroopan tasolla, 
edistetään kansainvälistä yhteistyötä ja 
koordinointia ja luodaan ajantasaisia 
katsauksia meneillään olevaan ja tulevaan 
tutkimukseen.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus päätökseksi
Liite II

Komission teksti

(1) Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen 
verkkokäyttäytymisen torjuminen

30-35%

(2) Turvallisemman verkkoympäristön edistäminen 5-10%

(3) Yleisön tietoisuuden varmistaminen 45-50%

(4) Tietämyspohjan luominen 8-15%

Tarkistus

(1) Yleisön tietoisuuden varmistaminen 48%

(2) Laittoman verkkosisällön vähentäminen ja haitallisen 
verkkokäyttäytymisen torjuminen

34%

(3) Turvallisemman verkkoympäristön edistäminen 10%

(4) Tietämyspohjan luominen 8%

Or. en

Perustelu

This amendment in view of a first reading agreement takes into account the amendments 
made by the EC Council in its session of 8 May 2008.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus, joka koskee internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten 
suojelua koskevaa yhteisön ohjelmaa, on osa EU:n toimintaa lasten turvallisuuden
parantamiseksi internetissä.
Uuden teknologian leviäminen ja lasten parempi tietämys tietotekniikasta aiheuttavat sen, että 
lapsia uhkaavat yhä enemmän laittomat sisällöt ja haitallinen käyttäytyminen kuten häirintä, 
lapsiporno, viekoittelu (grooming), kiusaaminen, rasististen sisältöjen levittäminen ja itsensä 
vahingoittamiseen, anoreksiaan tai itsemurhaan yllyttäminen.

Eurobarometrin1 mukaan 12–15 -vuotiaiden ryhmässä 74 prosenttia käyttää päivittäin
internetiä vähintään 3 tuntia.
Käytännössä kaikki haastatellut lapset vastasivat, että he ovat vahingossa joutuneet näkemään 
pornografisia kuvia. Lapsipornoaineistoa ja lapsille haitallista materiaalia sisältävät 
verkkosivut lisääntyvät eksponentiaalisesti ja huolestuttavana suuntauksena on niissä olevien 
lasten iän laskeminen ja väkivallan asteen nouseminen.
Internet Watch Foundationin mukaan lasten hyväksikäyttötapaukset internetissä ovat 
lisääntyneet 16 prosentilla pelkästään viime vuoden aikana.
Interpolin tietokanta osoittaa, että internetissä tarjotaan joka vuosi vähintään 500 000 uutta 
alkuperäistä lapsipornokuvaa ja 550 000 kuvaa hyväksikäytöstä, joissa esiintyy 20 000 lasta, 
joista vain 500 on onnistuttu tunnistamaan ja pelastamaan vuodesta 2001. 
Pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa lapsipornoaineistoa sisältävien verkkosivujen 
määrä kasvoi 1500 prosentilla vuosina 1997–2005.
Nämä tiedot osoittavat selvästi, että lasten turvallisuus internetissä voidaan saavuttaa 
ainoastaan monitasoisella lähestymistavalla, johon osallistuvat lapset, heidän perheensä, koulu 
yhdessä viestintäalan toimijoiden kanssa, palveluntarjoajat sekä toimielimet, itsesäätelyelimet 
ja kansalaisjärjestöt. Tarvitaan yhteisiä ponnisteluita, joilla parannetaan tietoisuutta ja 
ennaltaehkäisyä ja jolla kannustetaan ja helpotetaan teknisesti hyväksikäytöstä ilmoittamista. 
(reporting) ja jolla samalla parannetaan poliisin tutkintaedellytyksiä.

Näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin voidaan pyrkiä turvautumalla varoihin, joita Euroopan
unionilla on nykyisessä rahoitusvälineessä: Safer Internet -ohjelmassa. 

Uudessa ohjelmassa vuosiksi 2009–2013 on varattu 55 miljoonaa euroa internetiä ja uutta 
tekniikkaa käyttävien lasten suojeluun. Ohjelma jäsentyy neljän pääasiallisen toimintalinjan 
kautta: haitallisen verkkokäyttäytymisen torjuminen vähentämällä laitonta verkkosisältöä ja 
vastustamalla hyväksikäyttöä internetissä; turvallisemman verkkoympäristön edistäminen 
myös tilapäisillä teknisillä välineillä; tiedon levittäminen, osallistuminen ja ennaltaehkäisy 
sekä tietämyspohjan luominen edistämällä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa 
kansainvälisellä tasolla. 

Tämän komission aloitteen merkitystä pitää korostaa myös aiemman Safer Internet Plus 
ohjelman (2004–2008) tulosten valossa. 

                                               
1 Eurobarometri-tutkimus EB 60.2-CC-EB2004.1
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Haitallisen verkkosisällön leviämisen estämiseksi on ratkaisevaa edelleen myös uudessa 
ohjelmassa tukea vihjelinjojen kehittämistä. Niillä on oma merkittävä asemansa 
esitutkinnassa, sillä niihin kerätään ilmoituksia ja ne antavat ensimmäisen arvion kulloisenkin 
sisällön laittomuudesta. Tällaiset yhteyspisteet muodostavat kanavointiverkon poliisille ja 
INHOPE-verkostoon kuuluville vihjelinjoille annettujen tietojen osalta.
On myös erittäin tärkeää kehittää erikseen lapsille tarkoitettuja valvottuja keskustelupalstoja. 
Eräät kokemukset tässä mielessä ovat olleet menestyksekkäitä ja ne on toteutettu siten, että 
pääsyä vain lapsille tarkoitetulle keskustelupalstalle on valvottu ja internetiin tuotava 
käyttäjien luoma sisältö on tarkastettu ennalta.
Myös lukitus- ja suodatusjärjestelmien kehittäminen lapsiystävällistä käyttöä varten leviää 
markkinoilla. Niiden käyttöä pitää edistää, jotta niistä ei tule jälleen uutta esimerkkiä uuden 
teknologian tarjoamista vaihtoehdoista, joita ei kuitenkaan käytetä. 

Tarvitaan vielä runsaasti työtä lasten keskuudessa, jotta lisätään heidän tietoisuuttaan uuden 
teknologian käyttämisen vaaroista. On tarpeen laajentaa lasten tietämyspohjaa. Heidän pitää 
oppia välttämään vaarallista käyttäytymistä internetissä. Lapsilla pitää olla valmiudet ja 
tarvittavat tiedot, jotta he voivat käyttää kaikkia keinoja mahdollisen häirinnän 
tunnistamiseksi ja puolustautua siltä. On ensisijaista valistaa nuoria myös oman yksityisyyden 
arvosta. On syytä korostaa ilmiötä, jossa lapset myyvät internetissä kuvia omasta ruumiistaan 
ansaitsemismielessä. 
Tarvitaan laaja valistuskampanja näistä asioista myös vanhemmille ja opettajille, jotta ns. 
sukupolvien teknologista kuilua voidaan kaventaa. On tärkeää, että kokemusten, parhaiden 
käytäntöjen ja tietojen vaihto leviää myös poliisiin ja alan toimijoihin. 

On ensiarvoisen tärkeää tuoda esille uusia ja erityisen huolestuttavia ilmiöitä, kuten 
viekoittelu (grooming) ja nettikiusaaminen, jotka on asetettava etusijalle. Esimerkiksi 
tiedotusta, uusien teknologisten välineiden kehittämistä, parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä 
palveluntarjoajien toimintaa on koordinoitava yhteisessä työssä lasten turvallisuuden 
parantamiseksi. Sellaisista ilmiöistä kuten lasten viekoittelu psykologisen manipuloinnin 
avulla seksuaalisessa tarkoituksessa (”grooming”), verkkokiusaaminen ja yllyttäminen itsensä 
vahingoittamiseen ei Eurobarometrin mukaan kerrota vanhemmille häpeän takia tai koska 
lapset pelkäävät, että vanhemmat kieltävät heitä käyttämästä keskustelupalstaa, tai vain siksi,
että lapsi aliarvioi toiminnan vakavuutta. Ne ovat näin ollen paljon salakavalampia ja 
vaikeammin tunnistettavia. Viekoittelu verkossa, joka johtaa kohtaamiseen tosielämässä on 
erittäin vaarallinen, sillä se ennakoi lapsen hyväksikäyttöä.
Sen vuoksi on lisättävä tutkimuksia ja tietämystä lasten käyttäytymisestä ja heidän 
asenteistaan vaaralliseen käyttäytymiseen (uhriksi joutumiseen). On lisättävä ponnisteluja, 
jotta lapset voivat saada keinot vaarallisten kohtaamisten välttämiseksi ja jotta heitä voidaan 
auttaa vaaran tunnistamisessa ja totuttaa heidät ilmoittamaan tällaisista tilanteista omille 
vanhemmille. 

On myös ensiarvoisen tärkeää torjua hyväksikäyttöä internetissä kiinnittämällä huomiota 
poliisin käytössä olevien välineiden parantamiseen.
Tämän vuoksi on kehitettävä lapsipornokuvien eurooppalainen tietokanta, joka on yhteydessä 
reaaliajassa vihjelinjojen ilmoituksiin ja poliisin käytettävissä. Tällainen väline on erittäin 
hyödyllinen, kun on kyse kuvan hankkimisesta vertaisverkossa, koska siten voidaan tarkistaa, 
onko kuva jo ollut verkossa ja onko sitä koskevia tutkimuksia jo tehty, jolloin voidaan välttää 
päällekkäiset tutkimukset. 
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On myös tärkeää kehittää edelleen sellaisten ohjelmistojen leviämistä, joilla tuetaan poliisin 
tutkintaa, heidän selvittäessään hyväksikäytetyn lapsen sijaintia. Tässä asiassa huomattavia 
tuloksia on jo saavutettu lasten hyväksikäytön seurantajärjestelmän (CETS) ja Europolin 
Analysis Work Filen avulla. 
On tuettava myös lapsipornokuvien vaihtoon liittyvien liiketoimien seurantaa ja erittäin 
kiinnostava on Missing Children Europelta tilattu tutkimus, jossa osoitetaan, että 
11 jäsenvaltion ja Venäjän lait mahdollistavat lapsipornosivuilla tapahtuvien maksujen 
jäljittämisen noudattaen täysin yksityisyyden suojaa ja pankkisalaisuutta.
On korostettava jo tehtyjen ponnisteluiden tehoa ja tuloksia, joihin voidaan päästä alan 
toimijoiden kanssa parhaiden käytäntöjen vaihtamisen ja itsesäätelyn avulla. Tässä mielessä 
panen tyytyväisenä merkille matkapuhelinoperaattoreiden helmikuussa 2007 tekemän 
sopimuksen lasten suojelemisesta. Uskon, että komission pitää rohkaista palveluntarjoajia 
vielä lisää tähän suuntaan. Esimerkiksi on tarpeen kehitellä ja kannustaa palveluntarjoajia 
levittämään yhteistä "lapsille turvallinen" -merkintää, jolla vanhemmat ja lapset voivat 
tunnistaa, että sivut ovat turvallisia ja palveluntarjoajan tarkassa valvonnassa. Tämä on 
yksinkertainen tapa varmistaa, että sivut, joilla merkintä esiintyy, ovat luotettavia.

Tämän asiakirjan laatimisen yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että 
lapsipornografiasta ja vielä enemmän muista uuden teknologian lapsiin kohdistuvasta 
laittomasta käytöstä yleisölle annettavat tiedot ovat erittäin hajanaisia. Kuitenkin tietämyksen 
lisäämiseen liittyvässä toiminnassa keskeisessä osassa pitäisi olla seuranta ja tietojen keruu.

Lopuksi on tärkeää jatkaa ja vahvistaa toimintaa lasten turvallisuuden varmistamiseksi 
internetissä ja yleisemmin uuden teknologian käyttämisessä. 
Parlamentin kannalta ensisijaista pitäisi olla toiminta, jolla nopeutetaan tämän tekstin 
hyväksymistä, jotta ohjelma voidaan panna täytäntöön 1. tammikuuta 2009 mennessä, 
varmistaa rahoituksen jatkuvuus ja valmistella asianmukaista rahoituskehystä kaudelle 2009–
2013. Jotta saavutetaan yhteisymmärrys ensimmäisessä käsittelyssä, tähän mietintöön on 
liitetty myös neuvoston ehdottamat muutokset1 tekstiin. Luotan siihen, että kollegat haluavat 
osallistua yhteiseen toimintaan tämän mietinnön hyväksymiseksi mahdollisimman pian. 

                                               
1 EU:n neuvosto, 8. toukokuuta 2008, nro. 9137/08.
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