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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma 
daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos 
Bendrijos programa
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0106),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0092/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Biudžeto komiteto 
ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, 
kuris gali būti žalingas vaikams, ir 
neteisėto turinio, ypač medžiagos, 
susijusios su vaikų išnaudojimu, srityse. 
Tai taikoma ir vaikams, tampantiems 
žalingo ir neteisėto elgesio, kuris daro 
fizinę ir psichologinę žalą, aukomis bei 
vaikams, priviliojamiems pamėgdžioti 
tokius veiksmus, kurie žaloja juos pačius ir 
kitus.

(4) Ir toliau bus veiksmų poreikis turinio, 
kuris gali būti žalingas vaikams, ir 
neteisėto turinio, ypač medžiagos, 
susijusios su vaikų išnaudojimu, srityse. 
Tai taikoma ir vaikams, tampantiems 
žalingo ir neteisėto elgesio, kuris daro 
fizinę ir psichologinę žalą, aukomis bei 
vaikams, priviliojamiems pamėgdžioti 
tokius veiksmus, kurie žaloja juos pačius ir 
kitus. 
Ypatingos pastangos turėtų būti dedamos 
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ieškant sprendimų, kaip užkirsti kelią iš 
anksto apgalvotiems suaugusiųjų 
pasiūlymams, kurie pateikiami 
panaudojant informavimo ir ryšio 
technologijas, susitikti su vaiku siekiant jį 
seksualiai išnaudoti arba padaryti prieš jį 
nusikaltimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti ir ypač pabrėžti naują vaikų viliojimo reiškinį, atsižvelgiant į 
Europos Tarybos konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės 
prievartos (2007 m. spalio mėn.) 23 straipsnyje pateiktą apibrėžtį. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Veiksmais turėtų būtis siekiama 
užkirsti kelią vaikų viktimizacijai, kai 
jiems grasinama, prie jų priekabiaujama 
ir jie žeminami naudojantis internetu ir 
(arba) interaktyviosiomis skaitmeninėmis 
technologijomis, įskaitant judriojo ryšio
telefonus.  

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Šiuo sprendimu nustatoma programa 
turėtų būti siekiama sukurti mokomąjį 
paketą mokytojams, kurį turėtų sudaryti 
mokomoji medžiaga (leidiniai, vaizdo 
pristatymai, interaktyvūs žaidimai ir t. t.) 
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ir pedagoginės priemonės (padalomoji 
medžiaga mokytojams, interneto svetainė 
pratimams ir t. t.), kuriose, pritaikant jas 
konkretiems nacionaliniams poreikiams, 
be kita ko, turėtų būti panaudojama 
geriausia skirtingų valstybių narių 
mokymo patirtis ir įtraukti kiti programos 
elementai.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Programa turėtų būti toliau 
remiamas nacionalinių interneto domenų 
registrų vystymas ir koordinavimas, 
siekiant greitai nustatyti vaikams žalingo 
turinio šaltinį. 

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame sprendime sąvoka „vaikai“ 
reiškia jaunesnius nei 18 metų amžiaus 
asmenis.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į Tarybos pasiūlymą ir susitarimą dėl programos pirmojo svarstymo metu turėtų 
būti paaiškinta sąvoka „vaikai“.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekiant bendrojo programos tikslo, 
įgyvendinamos šios veiklos kryptys:

2. Siekiant bendrojo programos tikslo, 
įgyvendinamos šios veiklos kryptys:

a) neteisėto turinio mažinimas ir kova su 
žalingu elgesiu internete;

a) visuomenės informuotumo 
užtikrinimas;

b) saugesnės interneto aplinkos skatinimas; b) kova su neteisėtu turiniu ir žalingo 
elgesio internete problemos sprendimas;

c) visuomenės informuotumo 
užtikrinimas;

c) saugesnės interneto aplinkos skatinimas;

d) žinių bazės kūrimas. d) žinių bazės kūrimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vaikus visų pirma reikia gerinti vaikų, tėvų, mokytojų ir visų operatorių 
žinias ir informuotumą apie pavojų ir apie priemones, padedančias išvengti pavojingo 
elgesio.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) vertindama projektus, siūlomus 
remiantis kvietimais teikti pasiūlymus 
Bendrijos finansavimui gauti, kuriuose 
numatomas Bendrijos įnašas yra lygus 
arba viršija 500 000 eurų;

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nurodoma komitologijos procedūra vertinant projektus, kad būtų užtikrintas 
tinkamas pateiktų projektų vertinimas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo įvado pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios programos tikslas – skatinti saugesnį 
ypač vaikų naudojimąsi internetu ir 
kitomis ryšių technologijomis ir kovoti su 
neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu 
internete. 

Šios programos tikslas – skatinti ir mokyti 
vartotojus, visų pirma vaikus, saugiau 
naudotis internetu bei kitomis ryšių 
technologijomis ir kovoti su neteisėtu 
turiniu bei žalingu elgesiu internete.  

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo įvado trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis šios programos tikslas – skatinti 
ypač vaikų saugesnį naudojimąsi internetu 
ir kitomis ryšių technologijomis (toliau –
interneto technologijos), saugios interneto 
aplinkos kūrimą, mažinti internete 
platinamo neteisėto turinio kiekį, kovoti su 
galimai žalingu elgesiu internete ir 
užtikrinti, kad visuomenė būtų informuota 
apie interneto aplinkos pavojus ir 
atsargumo priemones.

Bendrasis šios programos tikslas – skatinti 
saugesnį naudojimąsi internetu ir kitomis 
ryšių technologijomis (toliau – interneto 
technologijos), visų pirma tarp vaikų,
saugios interneto aplinkos kūrimą, mažinti 
internete platinamo neteisėto turinio kiekį, 
kovoti su galimai žalingu elgesiu internete 
(įskaitant vaikų viliojimą ir priekabiavimą 
elektroninėje erdvėje) ir užtikrinti, kad 
visuomenė būtų informuota apie interneto 
aplinkos pavojus ir atsargumo priemones, 
taip pat sukurti mokymo priemones, 
paremtas gerąja patirtimi.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kontaktinių punktų, kuriems galima 
pranešti apie neteisėtą turinį ir žalingą 
elgesį internete, suteikimas visuomenei.
Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad 
šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir 
matomi visuomenei, būtų glaudžiai susieti 
su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu, 
bendradarbiautų Europos lygmeniu 
tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi 
gerąja patirtimi.

1. Kontaktinių punktų ir specialiųjų 
telefono linijų, kuriomis galima pranešti 
apie neteisėtą turinį ir žalingą elgesį 
internete, suteikimas visuomenei.
Vykdoma veikla turėtų būti užtikrinta, kad 
šie kontaktiniai punktai būtų veiksmingi ir 
matomi visuomenei, būtų glaudžiai susieti 
su kitais veiksmais nacionaliniu lygmeniu 
(ypač su policijos padaliniais, kurie 
specializuojasi elektroninių nusikaltimų 
srityje), bendradarbiautų Europos lygmeniu 
tarpvalstybiniais klausimais ir keistųsi 
gerąja patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo 
ir keitimosi informacija, patirtimi ir gerąja 
praktika nacionaliniu ir Europos lygmeniu 
skatinimas. Vykdoma veikla bus siekiama 
gerinti suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių 
kovoje su neteisėto turinio platinimu ir 
žalingu elgesiu internete, tarpusavio 
koordinavimą ir skatinti šių suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą bei įsipareigojimą. 

4. Suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimo 
ir keitimosi informacija, patirtimi ir gerąja 
praktika nacionaliniu ir Europos lygmeniu 
skatinimas. Vykdoma veikla bus siekiama 
gerinti suinteresuotųjų šalių, dalyvaujančių 
kovoje su neteisėto turinio platinimu ir 
žalingu elgesiu internete, tarpusavio 
koordinavimą ir skatinti šių suinteresuotųjų 
šalių dalyvavimą bei įsipareigojimą. Veikla 
visų pirma valstybių vyriausybės, 
teisėsaugos institucijos, specialios 
telefono linijos, bankininkystės, finansų ir 
kredito kortelių institucijos, psichologinės 
pagalbos vaikų išnaudojimo aukoms 
centrai, vaikų gerovės organizacijos ir 
interneto sektorius bus skatinami
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tarptautiniu lygmeniu keistis duomenimis 
ir telkti idėjas. ES ir (arba) tarptautinė 
speciali darbo grupė galėtų susitikti kas 
ketvirtį, kad būtų palengvintas 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
kontaktinius punktus, specialias telefono 
linijas, teisėsaugos institucijas, 
vyriausybių atstovus ir ypač interneto 
sektoriaus atstovus, keitimasis 
duomenimis, žiniomis ir gerąja patirtimi. 

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir patirtimi kovojant su 
neteisėtu interneto turiniu ir žalingu elgesiu 
internete tarptautiniu lygmeniu stiprinimas.
Vykdoma veikla bus siekiama gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 
derinti požiūrius kovojant su neteisėtu 
turiniu ir žalingu elgesiu internete 
tarptautiniu lygmeniu ir skatinti bendrų 
principų ir darbo metodų kūrimą.

5. Bendradarbiavimo, keitimosi 
informacija ir patirtimi kovojant su 
neteisėtu interneto turiniu ir žalingu elgesiu 
internete tarptautiniu lygmeniu stiprinimas. 
Vykdoma veikla bus siekiama gerinti 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 
derinti požiūrius kovojant su neteisėtu 
turiniu ir žalingu elgesiu internete 
tarptautiniu lygmeniu ir skatinti suderintų 
skirtingų nacionalinių duomenų bazių, 
kuriose kaupiami vaikų išnaudojimo 
vaizdai, principų, bendrų principų ir darbo 
metodų kūrimą.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 skirsnio 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paslaugų teikėjų skatinimas kurti 
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bendrą žymeklį ir parama jiems. Veikla 
bus siekiama skatinti interneto paslaugų 
teikėjus kurti, kaip savireguliacijos 
priemonę, bendrą interneto tinklalapių, 
kuriuose leidžiama naudotis teikėjo 
kontroliuojamomis  „naudotojų sukurto 
turinio“ paslaugomis, žymeklį „saugus 
vaikams“, ir padėti jiems. 

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti 
kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus 
imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą 
siekiant geriau suprati jų požiūrį į 
naudojimąsi interneto technologijomis ir su 
tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti 
žinių, kaip interneto aplinką padaryti 
saugesnę vaikams.

3. Vaikų ir jaunimo skatinimas dalyvauti 
kuriant saugesnę interneto aplinką. Bus 
imamasi veiksmų įtraukti vaikus ir jaunimą 
siekiant geriau suprati jų požiūrį į 
naudojimąsi interneto technologijomis ir su 
tuo naudojimusi susijusią patirtį ir gauti 
žinių, kaip interneto aplinką padaryti 
saugesnę vaikams. Šis dalyvavimas turi 
būti reguliarus ir užtikrinamas rengiant 
Europos vaiko teisių forumus.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kontaktiniai punktai, kuriuose tėvai ir 
vaikai gali gauti atsakymus į klausimus 
apie saugaus naudojimosi internetu būdus.
Vykdoma veikla bus siekiama įgalinti 
vartotojus atsakingai priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, teikiant jiems 

2. Kontaktiniai punktai, kuriuose tėvai ir 
vaikai gali gauti atsakymus į klausimus 
apie saugaus naudojimosi internetu būdus.
Vykdoma veikla bus siekiama įgalinti 
vartotojus atsakingai priimti informacija 
pagrįstus sprendimus, teikiant jiems 
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patarimus, kokios informacijos reikia ir 
kokių atsargumo priemonių reikia imtis 
norint saugiai naudotis internetu.

patarimus, kokios informacijos reikia ir 
kokių atsargumo priemonių reikia imtis 
norint saugiai naudotis internetu. Veikla 
bus siekiama didinti informuotumą apie 
vaikų viliojimo ir priekabiavimo 
elektroninėje erdvėje problemas, prireikus 
pateikiant gaires atitinkamoms 
teisėsaugos institucijoms ir vaikų labdaros 
įstaigoms. Kontaktiniai punktai taip pat 
turi padėti piliečiams informuoti 
specializuotus policijos padalinius apie 
elektroninius nusikaltimus, kurie susiję su 
vaikais.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Keitimosi gerąja patirtimi ir valstybių 
bendradarbiavimo Europos lygmeniu 
skatinimas. Bus imamasi veiksmų 
užtikrinti veiksmingą Europos valstybių 
bendradarbiavimą ir veiksmingą keitimąsi 
gerąja praktika, priemonėmis, metodais, 
patirtimi ir informacija.

4. Keitimosi gerąja patirtimi ir valstybių 
bendradarbiavimo Europos lygmeniu 
skatinimas. Bus imamasi veiksmų 
užtikrinti veiksmingą Europos valstybių 
bendradarbiavimą ir veiksmingą keitimąsi 
gerąja praktika, priemonėmis, metodais, 
patirtimi ir informacija. Veikla ypač bus 
siekiama sukurti glaudų nacionalinių 
valdžios institucijų, policijos ir 
kontaktinių punktų bendradarbiavimą. 
Bus imamasi veiksmų siekiant sukurti 
bendrą Europos duomenų bazę, kurioje 
bus kaupiami vaikų seksualinio 
išnaudojimo vaizdai.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Keitimosi gerąja patirtimi ir 
bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu 
skatinimas. Bus imamasi veiksmų, kuriais 
bus siekiama skatinti bendradarbiavimą ir 
keitimąsi gerąja praktika, priemonėmis, 
metodais, patirtimi ir informacija 
tarptautiniu lygmeniu, kad būtų skatinamas 
bendrų principų ir darbo metodų kūrimas ir 
gerinamas ir stiprinamas pasaulinių 
iniciatyvų veiksmingumas, ekonominis 
efektyvumas ir plečiamos jų taikymo 
sritys.

5. Keitimosi gerąja patirtimi ir 
bendradarbiavimo tarptautiniu lygmeniu 
skatinimas. Bus imamasi veiksmų, kuriais 
bus siekiama skatinti bendradarbiavimą ir 
keitimąsi gerąja praktika, priemonėmis, 
metodais, patirtimi ir informacija 
tarptautiniu lygmeniu, kad būtų skatinamas 
bendrų principų ir darbo metodų kūrimas ir 
gerinamas ir stiprinamas pasaulinių 
iniciatyvų veiksmingumas, ekonominis 
efektyvumas ir plečiamos jų taikymo 
sritys. Veiksmais taip pat bus siekiama 
ištirti Vaikų išnaudojimo susekimo 
sistemos (VIAS), priemonės, kuri sukurta 
bendradarbiaujant su interneto sektoriaus 
atstovais ir leidžia teisėsaugos 
institucijoms susekti nusikaltėlius 
internete, veiksmingumą. 

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 skirsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Koordinuoto požiūrio į tyrimus 
atitinkamose srityse skatinimas. Veiksmais, 
kurių bus imamasi, bus užtikrinamos
suderintos pastangos sutelkti mokslininkus 
ir ekspertus, vykdančius veiklą vaikų 
saugumo internete srityje Europos 
lygmeniu, skatinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas ir koordinavimas ir 
rengiamos esamų ir naujų mokslinių tyrimų 
naujausios apžvalgos. 

1. Duomenų rinkimo Europos lygmeniu ir 
koordinuoto požiūrio į tyrimus 
atitinkamose srityse skatinimas. Veiksmais, 
kurių bus imamasi, bus užtikrinamas 
duomenų rinkimas ir suderintos pastangos 
sutelkti mokslininkus ir ekspertus, 
vykdančius veiklą vaikų saugumo internete 
srityje Europos lygmeniu, skatinamas 
tarptautinis bendradarbiavimas ir 
koordinavimas ir rengiamos esamų ir naujų 
mokslinių tyrimų naujausios apžvalgos.
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Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
II PRIEDAS

Komisijos siūlomas tekstas

(1) Neteisėto turinio mažinimas ir kova su žalingu elgesiu internete 30-35%

(2) Saugesnės interneto aplinkos skatinimas 5-10%

(3) Visuomenės informuotumo užtikrinimas 45-50%

(4) Žinių bazės kūrimas 8-15%

Parlamento pakeitimas

(1) Visuomenės informuotumo užtikrinimas 48%

(2) Kova su neteisėtu turiniu ir žalingo elgesio internete problemų 
sprendimas

34%

(3) Saugesnės interneto aplinkos skatinimas 10%

(4) Žinių bazės kūrimas 8%

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime turint omenyje pirmojo svarstymo susitarimą atsižvelgiama į ES Tarybos 
2008 m. gegužės 8 d. sesijos metu padarytus pakeitimus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas dėl Europos internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių 
vaikų apsaugos programos („Saugesnis internetas“) yra Europos priemonių, skirtų skatinti 
didesnį vaikų saugumą internete, dalis. Kadangi naujos technologijos plačiau paplito ir 
padidėjo kompiuterinis raštingumas, vaikai vis dažniau susiduria su neteisėto turinio, žalingo 
elgesio, pvz., įžeidinėjimo, vaikų pornografijos, viliojimo internete, priekabiavimo, rasistinio 
pobūdžio turinio skleidimo ir susižalojimo, anoreksijos arba savižudybės skatinimo, pavojais.  

Eurobarometro duomenimis1, 74 proc. jaunimo nuo 12 iki 15 metų naudojasi internetu 
mažiausiai tris valandas kiekvieną dieną. Visi internete apklausti vaikai atsakė, kad jie 
atsitiktinai susidūrė su pornografiniais vaizdais. Skaičiai iš tiesų rodo, kad proporcingai didėja 
tinklalapių, kuriuose yra vaikų pornografijos medžiagos ir turinio, kuris žalingas vaikams, 
skaičius ir pastebima nerimą kelianti tendencija, kad dalyvaujančių vaikų amžius mažėja, o 
rodomo smurto lygis didėja.
Interneto stebėjimo fondas pranešė, kad vaikų išnaudojimas internete vien tik per keletą 
pastarųjų metų padidėjo 16 proc.  Remiantis Interpolo duomenų baze, kiekvienais metais 
sukuriami mažiausiai 500 000 naujų originalių vaikų pornografijos vaizdų internete ir 550 000 
išnaudojimo vaizdų, kuriuose išnaudojami 20 000 vaikų, iš kurių nuo 2001 m. tik 500 buvo 
identifikuoti ir išgelbėti. Vien tik Jungtinėje Karalystėje tinklalapių, kuriuose yra vaikų 
pornografijos medžiagos, skaičius nuo 1997 m. iki 2005 m. padidėjo 1500 proc.  
Šie skaičiai aiškiai rodo, kad sprendžiant vaikų saugumo internete problemą reikia imtis 
priemonių įvairiais lygmenimis, įtraukiant vaikus, jų šeimas ir mokyklą, bendradarbiaujant su 
TLC sektoriaus operatoriais, paslaugų teikėjais, taip pat su institucijomis, savireguliavimo 
organais ir NVO. Reikia bendrų pastangų, kuriomis siekiama gerinti žinias ir prevenciją, 
kurios skatins ir lengvins praktinio pobūdžio priemones, skirtas pranešimams apie tokius 
išnaudojimus, ir tuo pat metu pagerins policijos tyrimų pajėgumus.

Šių ambicingų tikslų galima siekti pasinaudojant atitinkamos Europos Sąjungos finansinės 
priemonės programa „Saugesnis internetas“ lėšomis. 

Pagal naująją programą 2009–2013 m. skiriama 55 mln. eurų lėšų, siekiant  apsaugoti vaikus, 
kurie naudojasi internetu ir naujomis technologijomis. Programą sudarys keturios pagrindinės 
veiksmų kryptys: žalingo elgesio apribojimas kovojant su neteisėtu turiniu ir žalingu elgesiu 
internete; saugesnės interneto aplinkos skatinimas, inter alia panaudojant ad hoc
technologines priemones; informacijos, dalyvavimo ir prevencijos skatinimas; ir, galiausiai, 
žinių bazės kūrimas, skatinant bendradarbiavimą ir keitimąsi gerąja patirtimi tarptautiniu 
lygmeniu.

Taip pat reikėtų pabrėžti šios Komisijos iniciatyvos svarbą atsižvelgiant į ankstesnės 
programos „Daugiau saugumo internete“ (2004–2008 m.) rezultatus. 

Viena iš priemonių, kurios naudingos kovojant su žalingo turinio sklaida internete, yra 
specialiosios telefono linijos, todėl svarbu ir toliau remti jų plėtrą pasinaudojant šia programa. 
Specialiosiomis telefono linijomis užfiksuota informacija atlieka svarbų išankstinio tyrimo 

                                               
1 Eurobarometras EB 60.2-CC-EB2004.1.
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vaidmenį, nes kaupiami pranešimai ir nustatomas pradinis turinio neteisėtumo vertinimas. Šie 
kontaktiniai punktai sudaro tinklą, kuriuo informacija perduodama policijos pajėgoms ir 
specialiosioms telefono linijoms, kurios yra INHOPE (tarptautinė interneto specialių telefono 
linijų asociacija) tinklo dalis. 

Taip pat svarbu sukurti ad hoc kontroliuojamus diskusijų forumus vaikams. Daugelis veiksmų 
šioje srityje buvo sėkmingi ir jų buvo imtasi stebint prieigą prie vaikų diskusijų forumų ir 
vykdant prevencinę naudotojų sukurto turinio pateikimo internete kontrolę. Be to, rinkoje vis 
labiau plinta blokavimo ir filtravimo sistemos, skirtos vaikams palankios aplinkos sukūrimui.  
Dabar reikia imtis veiksmų siekiant skatinti šių sistemų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog 
jos netaps viena iš daugelio galimybių, kurias teikia naujos technologijos, bet kurios 
nenaudojamos. 

Dar daug ką reikia nuveikti siekiant didinti vaikų informuotumą apie pavojus, susijusius su 
naujų technologijų naudojimu. Vaikams reikėtų suteikti išsamesnes žinias ir jie turi išmokti 
vengti pavojingo elgesio internete. Jie turėtų būti tinkamai parengti ir jiems turėtų būti 
suteikta atitinkama informacija, kad jie sugebėtų naudotis visomis priemonėmis, skirtomis 
galimų išnaudojimo formų atpažinimui ir apsisaugojimui nuo jų. Pirmenybė taip pat turėtų 
būti teikiama jaunimo informavimui apie jų pačių privatumo vertę ir svarbą. Nepakankamai 
pabrėžiama jaunimo savo pačių kūnų vaizdų pardavinėjimo internete siekiant finansinės 
naudos problema.  
Taip pat reikia vykdyti svarbią raštingumo kampaniją, skirtą tėvams ir mokyklų mokytojams, 
siekiant sumažinti technologinį atotrūkį tarp kartų.  Policijos pajėgos ir sektoriaus operatoriai 
taip pat turėtų keistis patirtimi, gerąja praktika ir žiniomis. 

Labai svarbu dėmesį sutelkti į du ypač nerimą keliančius reiškinius, t. y. vaikų viliojimą ir 
priekabiavimą internete, kurie turi būti laikomi prioritetinėmis sritimis. Bendromis 
pastangomis siekiant skatinti vaikų saugumą turėtų būti koordinuojamos priemonės, 
apimančios informaciją, naujų technologinių priemonių vystymą, keitimąsi gerąja patirtimi, ir 
paslaugų teikėjų darbas. Remiantis Eurobarometro pranešimu, apie problemas, pvz., vaikų 
kalbinimą panaudojant psichologinę manipuliaciją seksualinio išnaudojimo tikslais 
(viliojimas), priekabiavimą elektroninėje erdvėje ir raginimą susižaloti, tėvams nepranešama 
dėl gėdos arba baimės, kad nebus leidžiama dalyvauti diskusijų forumuose, arba 
paprasčiausiai dėl to, kad vaikai neįvertina problemos rimtumo. Taigi šios problemos tapo 
daug labiau užslėptos ir jas sudėtinga nustatyti. Viliojimas, t. y. kontaktai internete, kuriais 
siekiama užmegzti ryšį realiame gyvenime, yra taip pat itin pavojingas, nes tai yra pirmasis 
vaikų seksualinio išnaudojimo simptomas.

Todėl reikia imtis veiksmų skatinant tyrimus ir skleidžiant žinias apie vaikų elgesį ir jų 
pažeidžiamumą, susijusį su pavojingu elgesiu („viktimizacija“). Reikia didinti pastangas, 
siekiant suteikti mažiems vaikams priemones išvengti pavojingų kontaktų, padėti jiems 
atpažinti pavojus ir išmokyti juos kalbėti apie šias problemas su savo tėvais.

Kovojant su išnaudojimu internete taip pat labai svarbu sutelkti dėmesį į priemonių, kurias 
turi policijos pajėgos, tobulinimą.
Todėl reikia sukurti „Europos vaikų pornografijos vaizdų duomenų bazę“ su nuoroda į 
policijos turimus specialių telefono linijų pranešimus, kurioje būtų pateiktas laikas. Ši 
priemonė yra itin naudinga gaunant vaizdus per p2p (angl. „peer to peer“) sistemą, nes tai 
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priemonė patikrinti, ar vaizdas jau pasirodė internete ir ar jau atlikti su tuo susiję tyrimai; taip 
išvengiama nereikalingo tyrimų dubliavimosi.

Taip pat svarbu toliau plėsti programinės įrangos, kurią panaudojant prisidedama prie 
policijos tyrimų, kuriais nustatoma išnaudojamo vaiko buvimo vieta, sklaidą. Vaikų 
išnaudojimo susekimo sistemos (VIAS) ir Europolo analizei skirta darbo byla šioje srityje 
davė reikšmingų rezultatų.

Taip pat reikia imtis veiksmų, kad būtų remiamos finansinių operacijų, susijusių su keitimusi 
vaikų pornografijos vaizdais, atsekamumo sistemos.  „Dingę vaikai Europoje“ užsakyta 
apžvalga, kuri rodo, kad 11 valstybių narių ir Rusijos įstatymai leidžia nustatyti mokėjimų, 
kurie atliekami vaikų pornografijos tinklalapiuose, atsekamumą, visiškai laikantis privatumo 
ir banko paslapties apsaugos standartų, yra ypač įdomi. Reikėtų pabrėžti jau atlikto darbo 
veiksmingumą ir atkreipti dėmesį į tai, ką galima pasiekti sektoriaus operatoriams keičiantis 
gerąja patirtimi ir panaudojant savireguliaciją. Atsižvelgiant į tai teigiamai vertinamas 
judriojo telefono ryšio operatorių 2007 m. vasario mėn. susitarimas dėl vaikų apsaugos. 
Remiant Komisijai reikėtų toliau skatinti panašius paslaugų teikėjų veiksmus. Pavyzdžiui, 
turėtų būti sukurtas bendras žymeklis „saugus vaikams“ ir išplatintas tarp paslaugų teikėjų, 
kad tėvai ir vaikai galėtų nustatyti „saugius“ tinklalapius, kuriuos griežtai kontroliuoja šie 
teikėjai. Tai būtų paprasta priemonė, leidžianti žmonėms naudotis tokiais tinklalapiais 
nesibaiminant išnaudojimo.

Tyrimai, atlikti rengiant šį dokumentą, parodė, kad visuomenei prieinami duomenys apie 
vaikų pornografiją ir apie kitas neteisėto elgesio vaikų atžvilgiu rūšis, kurios atsirado kaip 
naujų technologijų rezultatas, yra ypač fragmentiški. Todėl, atsižvelgiant į informuotumo 
didinimo priemones, ypatingai reikia pabrėžti duomenų stebėjimą ir rinkimą.

Taigi reikia toliau dėti pastangas ir jas didinti siekiant užtikrinti vaikų saugumą internete ir 
naudojant naujas technologijas apskritai. Vienas iš Parlamento prioritetų bus pagreitinti šio 
teksto priėmimą, siekiant pradėti įgyvendinti programą 2009 m. sausio 1 d. ir taip užtikrinti 
finansavimo tęstinumą ir parengti tinkamą finansinę struktūrą 2009–2012 m. Atsižvelgiant į 
susitarimą, pasiektą pirmojo svarstymo metu, į šį pranešimą įtraukti ES Tarybos1 pasiūlyti 
pakeitimai. Tikimės, kad nariai bus pasirengę prisidėti prie bendrų pastangų siekiant 
užtikrinti, kad šis pranešimas būtų kuo greičiau priimtas. 

                                               
1 ES Taryba, 2008 m gegužės 8 d., Nr. 9137/08.
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