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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu 
Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas 
tehnoloģijas
(COM(2008)0106 – C6-0092/2008 – 2008/0047(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0106),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 153. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija 
tam iesniedz priekšlikumu (C6-0092/2008),

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību 
un dzimumu līdztiesības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas, Budžeta komitejas 
un Juridiskās komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Joprojām būs jāvēršas pret tādām 
problēmām kā bērniem iespējami kaitīgs 
saturs un nelegāls saturs, jo īpaši bērnu 
seksuālo izmantošanu attēlojošs materiāls. 
Vajadzīgi pasākumi arī attiecībā uz 
bērniem, kas kļūst par kaitējošu vai 
nelikumīgu darbību upuriem, kā rezultātā 
tiek nodarīts fiziskais un psiholoģiskais 
kaitējums un bērni tiek pamudināti 
atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un 
citiem.

(4) Joprojām būs jāvēršas pret tādām 
problēmām kā bērniem iespējami kaitīgs 
saturs un nelegāls saturs, jo īpaši bērnu 
seksuālo izmantošanu attēlojošs materiāls. 
Vajadzīgi pasākumi arī attiecībā uz 
bērniem, kas kļūst par kaitējošu vai 
nelikumīgu darbību upuriem, kā rezultātā 
tiek nodarīts fiziskais un psiholoģiskais 
kaitējums un bērni tiek pamudināti 
atdarināt šādu rīcību, nodarot pāri sev un 
citiem. 
Īpaši jācenšas rast risinājumus, kas 
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informācijas un saziņas tehnoloģiju vidē 
novērstu apzinātus priekšlikumus 
pieaugušajam tikties ar bērnu, lai viņu 
seksuāli izmantotu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir īpaši uzsvērt tādu attīstošos parādību kā uzmākšanās saskaņā ar 
23. panta definīciju Eiropas Padomes konvencijā par bērnu aizsardzību pret seksuālo 
izmantošanu un seksuālo vardarbību (2007. gada oktobris).

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Veicamajām darbībām jānovērš tas, 
ka internetā un/vai interaktīvajā digitālo 
tehnoloģiju vidē, tostarp mobilo telefonu 
saziņas vidē bērni kļūst par draudu, 
vardarbības un pazemošanas upuriem.  

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ar šo lēmumu izveidotajā programmā 
jāsagatavo izglītojoša pakete skolotājiem, 
kurā jāiekļauj apmācības materiāli 
(rokasgrāmatas, video prezentācijas, 
interaktīvas spēles utt.) un pedagoģijas 
rīki (izdales materiāli skolotājiem, 
interneta portāls ar vingrinājumiem utt.), 
kura būtu pielāgota valstu specifiskām 
vajadzībām, izmantotu labāko izglītības 
praksi dalībvalstīs un kurā jāiekļauj citi 
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programmas elementi.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Programmai arī jāatbalsta valstu 
interneta domēnu reģistru attīstība un 
koordinēšana, lai varētu ātri noteikt 
bērniem kaitīga satura avotu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā lēmumā „bērns” ir ikviena 
persona, kas nav sasniegusi 18 gadu 
vecumu.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt „bērna” jēdzienu, lai nodrošinātu atbilstību Padomes 
priekšlikumam un panāktu vienošanos par programmu pirmajā lasījumā.
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Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai sasniegtu programmas vispārējo 
mērķi, tiks izvērstas šādas darbības jomas:

2. Lai sasniegtu programmas vispārējo 
mērķi, tiks izvērstas šādas darbības jomas:

a) pretlikumīga satura izplatības 
samazināšana un cīņa ar kaitējošu rīcību 
tiešsaistē;

a) sabiedrības informēšana;

b) drošākas tiešsaistes vides veicināšana; b) cīņa pret pretlikumīgu materiālu un 
kaitējošu rīcību tiešsaistē;

c) sabiedrības informētības 
nodrošināšana;

c) drošākas tiešsaistes vides veicināšana;

d) izveidot zinību bāzi. d) zināšanu bāzes izveide.

Or. en

Pamatojums

Pirmā vajadzība bērnu aizsardzībai ir uzlabot bērnu, vecāku, skolotāju un visu operatoru 
zināšanas un informētību par risku un instrumentiem, lai izvairītos no riskantas rīcības.

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) novērtējot pēc uzaicinājuma iesniegt 
priekšlikumus iesniegtos projektus 
Kopienas budžetam, kuros Kopienas 
ieguldījuma summa ir EUR 500 000 vai 
lielāka par to;

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek nodrošināts kandidātu projektu pareizs novērtējums saistībā ar 
komitoloģijas procedūru projektu vērtēšanai.

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – Ievads – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas mērķis ir veicināt drošāku 
interneta un citu saziņas tehnoloģiju 
lietošanu, jo īpaši bērnu vidū, un cīnīties 
pret nelegālu saturu un kaitējošu rīcību 
tiešsaistē. 

Programmas mērķis ir veicināt un izglītot 
lietotājus, it īpaši bērnus, par drošāku 
interneta un citu saziņas tehnoloģiju 
lietošanu, un cīnīties pret nelegālu saturu 
un kaitējošu rīcību tiešsaistē.  

Or. en

Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – Ievads – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas vispārējais mērķis ir veicināt 
drošāku interneta un citu saziņas 
tehnoloģiju lietošanu (turpmāk tekstā —
„tiešsaistes tehnoloģijas”), jo īpaši bērnu 
vidē, sekmēt drošas tiešsaistes vides 
attīstību, samazināt tiešsaistē izplatītā 
nelegālā satura daudzumu, cīnīties pret 
potenciāli kaitējošu rīcību tiešsaistē un 
nodrošināt sabiedrības informētību par 
tiešsaistē pastāvošo risku un veicamajiem 
piesardzības pasākumiem.

Programmas vispārējais mērķis ir veicināt 
drošāku interneta un citu saziņas 
tehnoloģiju lietošanu (turpmāk tekstā —
„tiešsaistes tehnoloģijas”), jo īpaši bērnu 
vidē, sekmēt drošas tiešsaistes vides 
attīstību, samazināt tiešsaistē izplatītā 
nelegālā satura daudzumu, cīnīties pret 
potenciāli kaitējošu rīcību tiešsaistē 
(tostarp uzmākšanos un iebiedēšanu 
tiešsaistē) un nodrošināt sabiedrības 
informētību par tiešsaistē pastāvošo risku 
un veicamajiem piesardzības pasākumiem, 
kā arī, pamatojoties uz vislabāko praksi, 
izstrādāt pedagoģiskus rīkus.

Or. en
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Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus 
ziņošanai par nelegālu saturu un kaitējošu 
rīcību tiešsaistē. Darbībām jānodrošina, lai 
šie kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu 
sabiedrībai atpazīstami, cieši saistīti ar 
citām darbībām valstu līmenī un sadarbotos 
Eiropas līmenī, lai risinātu starptautiskas 
nozīmes problēmas un apmainītos ar 
vislabāko praksi.

1. Nodrošināt sabiedrībai kontaktpunktus 
un bezmaksas zvanu centrus ziņošanai par 
nelegālu saturu un kaitējošu rīcību 
tiešsaistē. Darbībām būtu jānodrošina, lai 
kontaktpunkti darbotos efektīvi un būtu 
sabiedrībai zināmi, lai tie būtu cieši saistīti 
ar citām darbībām valstu līmenī (it īpaši ar 
policijas struktūrām, kas specializējas 
kibernoziegumos) un sadarbotos Eiropas 
mērogā ar mērķi risināt pārrobežu 
problēmas un apmainīties ar labāko praksi.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Iesaistīto personu sadarbības veicināšana 
un informācijas, pieredzes un vislabākās 
prakses apmaiņas sekmēšana Eiropas un 
starptautiskā mērogā. Pasākumu mērķis 
būs uzlabot cīņā ar nelegālu saturu un 
kaitējošu uzvedību iesaistīto personu 
darbību koordināciju un sekmēt šo 
iesaistīto personu dalību un iesaistīšanos. 

4. Iesaistīto personu sadarbības veicināšana 
un informācijas, pieredzes un vislabākās 
prakses apmaiņas sekmēšana Eiropas un 
starptautiskā mērogā. Pasākumu mērķis 
būs uzlabot cīņā ar nelegālu saturu un 
kaitējošu uzvedību iesaistīto personu 
darbību koordināciju un sekmēt šo 
iesaistīto personu dalību un iesaistīšanos. 
Darbības it īpaši veicinās starptautisku 
datu apmaiņu un ideju apvienošanu starp 
valdībām, tiesībsargājošām iestādēm, 
bezmaksas zvanu centriem, bankām, 
finanšu un kredītkaršu institūcijām, 
izmantoto bērnu konsultāciju centriem un 
bērnu labklājības organizācijām, kā arī 
interneta nozari. ES un/vai starptautiska 
darba grupa varētu tikties četras reizes 
gadā, lai veicinātu datu, pieredzes un 
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labas prakses apmaiņu starp iesaistītajām 
pusēm, piemēram, kontaktpunktiem un 
bezmaksas zvanu centriem, 
tiesībsargājošām iestādēm, valdības 
pārstāvjiem un it īpaši interneta nozari.

Or. en

Grozījums Nr. 12

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 1. iedaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Sadarbības, informācijas un pieredzes 
apmaiņas izvēršana cīņā pret nelegālu 
saturu tiešsaistē starptautiskā līmenī. 
Darbību mērķis būs uzlabot koordināciju ar 
trešām valstīm, saskaņot pieeju tam, kā 
risina nelikumīga un kaitējoša satura 
problēmu tiešsaistē starptautiskā līmenī, un 
sekmēt kopīgu pieeju un darba metožu 
izstrādi.

5. Sadarbības, informācijas un pieredzes 
apmaiņas izvēršana cīņā pret nelegālu 
saturu tiešsaistē starptautiskā līmenī. 
Darbību mērķis būs uzlabot koordināciju ar 
trešām valstīm, saskaņot pieeju tam, kā 
risina nelikumīga un kaitējoša satura 
problēmu tiešsaistē starptautiskā līmenī, un 
sekmēt koordinētu pieeju dažādām valstu 
datubāzēm, kas vāc attēlus saistībā ar 
bērnu izmantošanu, kā arī kopīgu pieeju 
un darba metožu izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 13

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. iedaļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Veicināt un atbalstīt interneta 
pakalpojuma sniedzēju kopīga marķējuma 
izstrādi. Darbību mērķis būs veicināt un 
atbalstīt interneta pakalpojumu 
sniedzējus, lai kā pašregulācijas rīku 
izstrādātu kopīgu marķējumu „bērniem 
drošs” tīmekļa vietnēm, kas sniedz 
piekļuvi „lietotāju radīta satura” 



PE407.867v01-00 12/18 PR\728281LV.doc

LV

pakalpojumiem, kurus kontrolē 
pieslēguma pakalpojuma sniedzējs.

Or. en

Grozījums Nr. 14

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 2. iedaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos 
drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību 
mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus ar 
nolūku labāk izprast viņu pieredzi 
tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli 
par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku 
tiešsaistes vidi bērniem.

3. Rosināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos 
drošākas tiešsaistes vides izveidē. Darbību 
mērķis būs iesaistīt bērnus un jauniešus ar 
nolūku labāk izprast viņu pieredzi 
tiešsaistes tehnoloģiju lietošanā un viedokli 
par tām, kā arī par to, kā veicināt drošāku 
tiešsaistes vidi bērniem. Šāda iesaistīšana 
regulāri notiks Eiropas Forumā par 
bērnu tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kontaktpunktu nodrošināšana, kur 
vecāki un bērni var saņemt atbildes uz 
jautājumiem par to, kā saglabāt savu 
drošību tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs ar 
konsultācijām par attiecīgo informāciju un 
veicamajiem piesardzības pasākumiem 
sniegt lietotājiem zināšanas un prasmes, lai 
viņi spētu izdarīt apzinātu un atbildīgu 
izvēli.

2. Kontaktpunktu nodrošināšana, kur 
vecāki un bērni var saņemt atbildes uz 
jautājumiem par to, kā saglabāt savu 
drošību tiešsaistē. Pasākumu mērķis būs ar 
konsultācijām par attiecīgo informāciju un 
veicamajiem piesardzības pasākumiem 
sniegt lietotājiem zināšanas un prasmes, lai 
viņi spētu izdarīt apzinātu un atbildīgu 
izvēli. Darbību mērķis būs informēt par 
uzmākšanos un iebiedēšanu tiešsaistē un 
attiecīgā gadījumā iesaistīt attiecīgās 
tiesībsargājošās iestādes un organizācijas, 
kas palīdz bērniem. Kontaktpunktiem arī 
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jāpalīdz iedzīvotājiem, ziņojot īpašām 
policijas struktūrām par 
kibernoziegumiem, kuros iesaistīti bērni.

Or. en

Grozījums Nr. 16

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vislabākās prakses apmaiņas un 
starpvalstu sadarbības nodrošināšana 
Eiropas līmenī. Tiks veiktas darbības, lai 
nodrošinātu efektīvu starpvalstu sadarbību 
Eiropā un efektīvu vislabākās prakses, 
instrumentu, metožu, pieredzes un 
informācijas apmaiņu.

4. Vislabākās prakses apmaiņas un 
starpvalstu sadarbības nodrošināšana 
Eiropas līmenī. Tiks veiktas darbības, lai 
nodrošinātu efektīvu starpvalstu sadarbību 
Eiropā un efektīvu vislabākās prakses, 
instrumentu, metožu, pieredzes un 
informācijas apmaiņu. It īpaši jāveic 
darbības ar mērķi radīt ciešu sadarbību 
starp valsts pārvaldi, policiju un 
kontaktpunktiem. Tiks veidota kopīga 
Eiropas datubāze ar bērnu izmantošanas 
gadījumu attēliem.

Or. en

Grozījums Nr. 17

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 3. iedaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vislabākās prakses apmaiņas un 
sadarbības nodrošināšana starptautiskā 
līmenī. Darbību mērķis būs veicināt 
starptautiska līmeņa sadarbību un apmaiņu 
ar vislabāko praksi, instrumentiem, 
metodēm, pieredzi un informāciju, lai 
atbalstītu kopēju pieeju un darba metodes 
un lai uzlabotu un pilnveidotu globālu 
ierosmju iedarbīgumu un rentabilitāti, ka

5. Vislabākās prakses apmaiņas un 
sadarbības nodrošināšana starptautiskā 
līmenī. Darbību mērķis būs veicināt 
starptautiska līmeņa sadarbību un apmaiņu 
ar vislabāko praksi, instrumentiem, 
metodēm, pieredzi un informāciju, lai 
atbalstītu kopēju pieeju un darba metodes 
un lai uzlabotu un pilnveidotu globālu 
ierosmju iedarbīgumu un rentabilitāti, kā
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arī palielinātu to apmērus. arī palielinātu to apmērus. Darbību mērķis 
būs arī noskaidrot, cik efektīva ir Bērnu 
ekspluatācijas vietu noteikšanas sistēma 
(CETS) — rīks, kas izstrādāts sadarbībā 
ar interneta nozari un kas ļauj 
tiesībsargājošām iestādēm tīmeklī izsekot 
noziedzniekus.

Or. en

Grozījums Nr. 18

Lēmuma priekšlikums
I pielikums – 4. iedaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbalstīt koordinētu pieeju attiecībā uz 
pētījumiem saistītās jomās. Darbības 
nodrošinās saskaņotus centienus apvienot 
zinātniekus, kas darbojas bērnu drošības 
jomā tiešsaistē Eiropas līmenī, rosināt 
starptautisku sadarbību un koordināciju un 
sagatavot regulārus apskatus par 
iepriekšējiem un jauniem pētījumiem.

1. Atbalstīt datu vākšanu Eiropas mērogā 
un koordinētu pieeju pētījumiem saistītās 
jomās. Darbības nodrošinās datu vākšanu, 
kā arī saskaņotus centienus apvienot 
zinātniekus, kas darbojas bērnu drošības 
jomā tiešsaistē Eiropas līmenī, rosināt 
starptautisku sadarbību un koordināciju un 
sagatavot regulārus apskatus par 
iepriekšējiem un jauniem pētījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 19

Lēmuma priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

(1) pretlikumīga satura izplatības samazināšana un cīņa ar kaitējošu rīcību 
tiešsaistē

30-35%

(2) Drošākas tiešsaistes vides veicināšana 5-10%

(3) sabiedrības informētības nodrošināšana 45-50%

(4) Zināšanu bāzes izveide 8-15%
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Parlamenta grozījums

(1) sabiedrības informētības nodrošināšana 48%

(2) Apkarot nelegāla satura izplatību un kaitīgu rīcību tiešsaistē 34%

(3) Drošākas tiešsaistes vides veicināšana 10%

(4) Zināšanu bāzes izveide 8%

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā saistībā ar pirmo lasījumu ir ņemti vērā grozījumi Padomes 2008. gada 
8. maija sesijā.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas priekšlikums par Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto 
internetu un citas saziņas tehnoloģijas, ir daļa no Eiropas pasākumiem, ar ko bērniem 
nodrošina lielāku drošību internetā. Tā kā jaunās tehnoloģijas kļūst arvien populārākas un 
pieaug prasmes strādāt ar datoru, bērni arvien vairāk ir pakļauti nelikumīga satura riskam un 
kaitīgai rīcībai, piemēram vardarbībai, bērnu pornogrāfijai, uzmākšanās tiešsaistē, 
iebiedēšanai, rasistiskām tēmām un kūdīšanai kaitēt sev, pievērsties anoreksijai un izdarīt 
pašnāvību. 

Saskaņā ar Eirobarometru1 74 % jaunu cilvēku vecumā no 12 līdz 15 gadiem izmanto 
internetu vismaz trīs stundas katru dienu. Faktiski visi aptaujātie bērni atbildēja, ka nejauši ir 
nonākuši saskarē ar pornogrāfiskiem attēliem. Statistika liecina, ka strauji pieaug to tīmekļa 
vietņu skaits, kurās ir pornogrāfiski materiāli un saturs un kuras ir kaitīgas bērniem, un ka 
tendence ir izmantot arvien jaunākus bērnus un piedāvāt arvien vardarbīgāku saturu.
Interneta uzraudzības fonds (Internet Watch Foundation) ziņo, ka tikai pēdējos gados vien 
vardarbība pret bērniem ir pieaugusi par 16 %. Interpola datubāzē var konstatēt, ka katru gadu 
tiešsaistē tiek ievietoti vismaz 500 000 jauni pornogrāfiski attēli ar bērniem un 550 000 attēli, 
kuros redzama vardarbība pret 20 000 bērnu, no kuriem kopš 2001. gada tikai 500 ir 
identificēti un glābti. Apvienotajā Karalistē vien to tīmekļa vietņu skaits, kurās ir bērnu 
pornogrāfijas materiāli, laika posmā no 1997. gada līdz 2005. gadam ir pieaudzis par 1500 %. 
Šie skaitļi skaidri rāda, ka bērnu drošībai tiešsaistē ir vajadzīga vairāku līmeņu pieeja, 
iesaistot bērnus, viņu ģimenes un skolu kopā ar TLC nozares operatoriem, interneta 
pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iestādēm, pašregulējošām struktūrām un nevalstiskajām 
organizācijām. Ir vajadzīgi kopīgi centieni, kuru mērķis ir vairot zināšanas un veikt 
novēršanas pasākumus, kas veicinās un atvieglinās praktisko kārtību, kā ziņot par šādu 
vardarbību, un vienlaikus vairos policijas izmeklēšanai vajadzīgos resursus.

Šos vērienīgos mērķus var mēģināt sasniegt, izmantojot finanšu līdzekļus, ko Eiropas 
Savienība ir atvēlējusi ar attiecīgo finanšu instrumentu — „Drošāka interneta” programmu. 

Jaunajā programmā ir paredzēts EUR 55 miljonu finansējums laika posmam no 2009.–
2013. gadam, lai aizsargātu bērnus, kas izmanto internetu un jaunās tehnoloģijas. Programma 
tiks īstenota šādās četrās galvenajās darbības jomās: kaitīgas rīcības ierobežošana, apkarojot 
nelikumīga satura un interneta ļaunprātīgu izmantošanu, drošākas tiešsaistes vides 
veicināšana, cita starpā ieviešot ad hoc tehnoloģiskus instrumentus, informācijas izplatīšana, 
līdzdalības un novēršanas veicināšana un, visbeidzot, zināšanu bāzes izveide, veicinot 
sadarbību un labas prakses apmaiņu starptautiskā līmenī.

Mēs arī vēlamies uzsvērt Komisijas iniciatīvas nozīmi saistībā ar iepriekšējās „Drošāks 
internets plus” programmas (2004–2008) rezultātiem. 

Bez instrumentiem, kas ir noderīgi kaitīga satura izplatības internetā apkarošanā, šajā 
programmā svarīgi ir arī turpināt atbalstīt bezmaksas zvanu centru attīstību. Bezmaksas 

                                               
1 Eirobarometrs EB 60.2-CC-EB2004.1.
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telefona līnijām ir nozīmīga loma pirmsizmeklēšanas stadijā, kad tiek vākta informācija un 
veidots sākotnējais novērtējums par satura nelikumību. Šie kontaktpunkti veido tīklu, pa kuru 
informācija nonāk pie policijas, un bezmaksas zvanu centri veido daļu no INHOPE tīkla. 

Ir arī svarīgi izstrādāt ad hoc pārraugāmus tiešsaistes tērzēšanas pakalpojumus bērniem. 
Vairāki mēģinājumi šajā jomā ir bijuši veiksmīgi un ieviesti, uzraugot piekļuvi bērnu 
tērzētavu pakalpojumiem un veicot preventīvas pārbaudes, kā tiešsaistē tiek ievietots lietotāju 
radīts saturs. Līdzīgi tirgū strauji izplatās bloķēšanas un filtrēšanas sistēmas, lai nodrošinātu 
bērniem draudzīgu vidi. Tagad jāveic darbības šādu sistēmu izmantošanas veicināšanai, lai 
nodrošinātu, ka tās nekļūst par vienu no daudzajām iespējām, ko piedāvā jaunās tehnoloģijas, 
bet ko neviens neizmanto.

Joprojām ir jāpaveic ļoti daudz, lai bērni labāk apzinātos risku, lietojot jaunās tehnoloģijas. 
Viņiem jāsniedz daudz plašāka informācija un jāiemāca izvairīties no bīstamas uzvedības 
tiešsaistē. Viņiem jābūt pienācīgi sagatavotiem un informētiem un jāspēj izmantot visus 
pieejamos līdzekļus, kas palīdz atpazīt iespējamos vardarbības veidus un izsargāties no tiem. 
Prioritāte jāpiešķir arī tam, lai jaunieši apzinātos savas privātās dzīves nozīmi un vērtību. 
Nepietiekama uzmanība tiek pievērsta tādai problēmai, ka jaunieši finansiālos nolūkos 
tiešsaistē pārdod attēlus, kuros viņi redzami kaili. 
Būs jāveic arī apjomīga vecāku un skolotāju izglītošanas kampaņa, lai samazinātu zināšanu 
līmeņu atšķirības starp paaudzēm. Arī starp policiju un nozares operatoriem jānotiek labas 
prakses un zināšanu apmaiņai.

Ir ļoti svarīgi pievērsties divām īpaši satraucošām parādībām, proti, uzmākšanās un 
iebiedēšanai tiešsaistē, kuras jāuzskata par prioritātēm. Informēšanas, jaunu tehnoloģisku 
instrumentu izstrāde, labas prakses apmaiņa un interneta pakalpojumu sniedzēju darbs ir 
jākoordinē kā daļa no kopējiem centieniem bērnu drošības veicināšanai. Saskaņā ar 
Eirobarometra ziņojumu tādas problēmas kā uzmākšanās bērniem seksuālos nolūkos, 
izmantojot psiholoģisku manipulāciju, iebiedēšana tiešsaistē un mudināšana uz kaitēšanu sev 
netiek ziņota vecākiem, jo bērns kautrējas vai baidās, ka nedrīkstēs lietot tērzētavas 
pakalpojumus, vai vienkārši tādēļ, ka nenovērtē problēmas nopietnību. Tādējādi šādas 
problēmas ir kļuvušas daudz apslēptākas un grūtāk identificējamas. Līdzīgi tam uzmākšanās, 
proti, sazināšanās tiešsaistē, lai pēc tam censtos satikties reālajā dzīvē, ir kļuvusi ļoti bīstama 
kā reāla zīme par bērna iespējamu izmantošanu.

Tādēļ jāuzsāk izpēte un jāizplata informācija par bērnu uzvedību un viņu pakļautību bīstamai 
uzvedībai („viktimizācija”). Mums vairāk jācenšas sniegt jauniešiem līdzekļus, lai viņi varētu 
izvairīties no bīstamiem kontaktiem, jāpalīdz atpazīt bīstamību un jāiemāca runāt par šādām 
problēmām ar vecākiem.

Lai apkarotu vardarbību tiešsaistē, ir svarīgi uzlabot policijai pieejamos līdzekļus.
Tādēļ jāizveido Eiropas bērnu pornogrāfisko attēlu datubāze ar tiešsaisti ar bezmaksas zvanu 
centru ziņojumiem, kas pieejami policijai. Šāds instruments ir ļoti noderīgs saistībā ar 
iegūtajiem attēliem no vienādranga sistēmas (p2p) kā līdzeklis, lai pārbaudītu, vai attiecīgais 
attēls ir jau izmantots tīmeklī, kā arī vai par attiecīgo gadījumu jau ir veikta izmeklēšana, 
tādējādi izvairoties no nevajadzīgas dubultizmeklēšanas.

Ir arī svarīgi attīstīt tālāk programmatūras izplatīšanu, lai atbalstītu policijas izmeklēšanu, 
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kurā tiek noteikta izmantotā bērna atrašanās vieta. CETS un Eiropola analīzes darba datne ir 
devusi ievērojamus rezultātus šajā jomā.

Noteikti jāstrādā, lai atbalstītu sistēmas, ka palīdz izsekot finanšu līdzekļu plūsmai saistībā ar 
bērnu pornogrāfisko attēlu iegādi. Ļoti interesanta ir Missing Children Europe pasūtītā 
aptauja, kura parādīja, ka 11 dalībvalstu, kā arī Krievijas likumi ļauj izsekot maksājumus 
saistībā ar bērnu pornogrāfisko vietņu apmeklēšanu, vienlaikus pilnībā ievērojot privātuma un 
banku noslēpuma standartus. Jāpievērš uzmanība paveiktā darba efektivitātei un tam, ko var 
panākt, sadarbībā ar nozares operatoriem apmainoties ar labu praksi un veicot pašregulāciju. 
Šajā sakarā referente atzinīgi vērtē mobilo sakaru operatoru 2007. gada februāra vienošanos 
par bērnu aizsardzību. Komisijai jāveicina līdzīga interneta pakalpojumu sniedzēju rīcība. 
Piemēram, jāizstrādā kopējs marķējums „bērniem drošs” un tas jāizplata interneta 
pakalpojumu sniedzējiem, lai vecāki un bērni varētu atpazīt drošas vietnes, kuras tiks 
uzmanīgi uzraudzītas no interneta pakalpojumu sniedzēju puses. Tas būtu vienkāršs līdzeklis, 
kā nodrošināt to, ka cilvēki šādas vietnes var lietot, nebaidoties par vardarbību.

Pētījums, kas tika veikts, lai sagatavotu šo dokumentu, parādīja sabiedrībai pieejamo datu par 
bērnu pornogrāfiju ārkārtīgu fragmentārumu un it īpaši saistībā ar citiem jauno tehnoloģiju 
radītiem nelikumīgas darbības veidiem attiecībā pret bērniem. Tādēļ kontekstā ar 
informēšanas pasākumiem īpaši jāuzsver uzraudzība un datu vākšana.

Visbeidzot, jāturpina un jāpastiprina centieni nodrošināt bērnu drošību tiešsaistē un vispārīgāk 
— bērnu drošību, kad viņi izmanto jaunās tehnoloģijas. Viena no Parlamenta prioritātēm būs 
paātrināt šī teksta apstiprināšanu, lai programma stātos spēkā no 2009. gada 1. janvāra, 
tādējādi garantējot finansējuma nepārtrauktību un sagatavojot pienācīgu finansējumu 2009.–
2012. gadam. Tieši tādēļ, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā, ES Padomes ieteiktie 
grozījumi1 ir iekļauti šajā ziņojumā. Mēs ticam, ka deputāti būs gatavi pievienoties kopīgiem 
centieniem nodrošināt šā ziņojuma pieņemšanu pēc iespējas drīzāk.

                                               
1 ES Padome, 2008. gada 8. maijs, Nr. 9137/08.
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